2010

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER

JAKOB JURČEK

MAGISTRSKA NALOGA

MAGISTRSKA NALOGA

VPLIV SREDSTEV EVROPSKE UNIJE NA
PODJETNIŠTVO V SLOVENIJI
JAKOB JURČEK

KOPER, 2010

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER

Magistrska naloga

VPLIV SREDSTEV EVROPSKE UNIJE NA
PODJETNIŠTVO V SLOVENIJI
Jakob Jurček

Koper, 2010

Mentor: prof. dr. Boštjan Antončič

POVZETEK
V magistrski nalogi »Vpliv sredstev Evropske unije na podjetništvo v Sloveniji« smo
iskali odgovor na vprašanje, če so sredstva, ki jih je prejela Slovenija iz strukturnih
skladov kot pomoč EU za razvoj podjetništva, vplivala na razvoj in rast podjetništva ter
večje zaposlovanje. Pri tem smo si zastavili hipotezo: »Predpristopna pomoč in pomoč
iz virov, namenjenih članicam EU, ni bistveno prispevala k razvoju slovenskega
podjetništva in k zaposlovanju«. Nalogo smo razdelili na uvod, dva ločena tematska
sklopa in sklep. V prvem delu, tj. v 2., 3. in 4. poglavju, smo predstavili pojme podjetjepodjetnik-podjetništvo in njihov razvoj; nadalje smo predstavili razvoj podjetništva v
EU in Sloveniji z razlogi za njegovo spodbujanje in ta del zaključili s predstavitvijo
instrumentov finančnih pomoči EU in pojma ter obsega drţavnih pomoči v Sloveniji.
Drugi del naloge obsega tri samostojne raziskave, rezultate katerih smo predstavili v
poglavju 5. V prvi raziskavi smo ugotavljali, v kolikšni meri so predpristopne pomoči
EU vplivale na razvoj podjetništva v Sloveniji. Ugotovili smo, da je vzpostavitev
sistema VEM, financiranega tudi s sredstvi EU, pozitivno vplivala na rast števila
samostojnih podjetnikov in novo registriranih podjetij ter posledično na večje
zaposlovanje. V drugi raziskavi smo na vzorcu 261 podjetij analizirali učinke sredstev,
ki jih je v obdobju 2004–2006 namenila EU iz sklada za regionalni razvoj
podjetniškemu sektorju v Sloveniji, in iskali povezavo med prejetimi sredstvi ter
njihovimi poslovnimi rezultati. Povezanosti med prejetimi sredstvi in kazalniki
uspešnosti poslovanja ni, je slaba ali srednje močna, kar pomeni, da pomoči niso dale
pričakovanih rezultatov. V tretji raziskavi smo izvedli anketno raziskavo med lastniki in
menedţerji istega vzorca kot v drugi raziskavi in rezultate uporabili pri zaključevanju in
oblikovanju predlogov za nadaljnje raziskovanje. V zaključku smo predstavili
ugotovitve raziskav, potrdili glavno hipotezo in predlagali spremembe pri porabi
sredstev pomoči EU, tako da bi bolj prispevala k razmahu podjetništva v Sloveniji.
Ključne besede: analiza rezultatov, podjetnik, podjetje, podjetništvo, pomoč EU,
predpristopna pomoč, strukturni skladi, subvencije
SUMMARY
In the master thesis »The Impact of the EU non-refundable means on the
Entrepreneurship in Slovenia we searched for the answer whether the means Slovenia
received from the EU« structural funds had an impact on the development of the
entrepreneurship and more extensive employment. The hypothesis which the master
thesis is based on is: The pre-accession support and the support from the resources for
the Member States did not contribute essentially to the development of the Slovenian
entrepreneurship. The paper consists of the introduction, two separate thematic parts
and the conclusion. In the first part, i. e. in chapters 2, 3 and 4, the concepts of
enterprise-entrepreneur-entrepreneurship are defined and their development is
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described; further on, the development of the entrepreneurship in the EU and in
Slovenia is presented together with the reasons for its stimulation; finally, the
instruments of the EU financial support and the concept and the range of the state aid
are presented. The second part consists of three independent researches; their results are
presented in chapter 5. In the first research the degree of the impact of the pre-accession
EU support on the development of the entrepreneurship in Slovenia was examined. We
found out that the setting-up of the one-stop-shop system, which was financed also by
the EU means, had a positive impact on the number of private and newly-registered
enterprises and, consequently, on the increase of employment. In the second research, a
pattern of 261 enterprises was analysed as to the impact of the EU resources that the
Slovenian entrepreneur sector received from the Regional Development Fund during
period 2004–2006; the relationship between the funds received and the actual
operational results was investigated. There is either no correlation between the funds
received and the indicators of business success or it is weak or medium, which means
that the support funding did not achieve the expected results. In the third research a
questionnaire survey was carried out among the owners and the managers of the pattern
in the second research; the results were used to make conclusions and to suggest the
options for further researching. In the conclusion the findings, confirming the initial
hypothesis, are presented and changes in using the EU support funds, resulting in better
development of entrepreneurship in Slovenia, are proposed.
Key words: analysis of results, entrepreneur, enterprise, entrepreneurship, EU support,
pre-accession support, structural funds, subventions
UDK: 658:339.923(043.2)
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1

UVOD

1.1 Opredelitev problematike
Pospeševanje ekonomskega razvoja je temeljnega pomena za razvoj in napredek
vsake druţbe in drţave. Zato vsako druţbeno okolje stremi k temu, da ustvari pogoje, v
katerih bodo gospodarski subjekti lahko prispevali k uresničevanju ključnih
makroekonomskih ciljev, ki se, kot pravi Mramor (1993, 45–47) med drţavami malo
razlikujejo in so: gospodarska rast, merjena z BDP; nizka brezposelnost in nizka stopnja
inflacije.
Bygrave (1994, 1) pravi: »Ţivimo v dobi podjetništva. Podjetniki so gonilna
revolucionarna sila, ki spreminja in obnavlja gospodarstvo po vsem svetu. Podjetništvo
daje trţnemu gospodarstvu potrebno vitalnost. Nova in nastajajoča podjetja ustvarjajo
velik deleţ inovativnih izdelkov, ki spreminjajo način našega dela in ţivljenja.
Ustvarjajo večino novih delovnih mest,« navaja Faltin (1999, 1)
V zadnjih desetletjih so za podjetništvo postala sinonim mala in srednje velika
podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so začenši v ZDA in tudi po Evropi priznana kot
najbolj dinamičen del gospodarstva in so opredeljena kot najpomembnejši del
gospodarstva Evropske unije (v nadaljevanju EU).
Malo gospodarstvo, kot ga v EU poimenujejo, predstavlja več kot
devetindevetdeset odstotkov vseh podjetij EU in zaposluje preko sedemdeset odstotkov
vseh zaposlenih, ki ustvarijo skoraj šestdeset odstotkov prihodkov gospodarstva EU.
Splošno je sprejeta ocena, da je glavna ovira za rast podjetništva neurejeno in
zakomplicirano okolje, v katerem ta sektor deluje, ter pomanjkanje finančnih sredstev.
Zato je podpredsednik Evropske komisije (v nadaljevanju EK) in komisar za
podjetništvo in industrijo Günter Verheugen (2006) dejal: »Naš cilj je izboljšati
finančno in zakonodajno okolje za srednja in mala podjetja ter s tem sprostiti veliko več
podjetniškega potenciala Evrope.«
Kljub temu, da je slovenski podjetniški sektor po številu MSP z devetindevetdeset
odstotnim deleţem podjetij (Glas et al. 1998, 3) dosegal EU ţe pred vstopom v zvezo, je
zaostajal in še vedno zaostaja za njo, če podjetništvo gledamo skozi ustvarjeno dodano
vrednost in posledično njegov vpliv na BDP kot merilo gospodarske rasti.
Raziskave pred vstopom Slovenije v EU in tudi po njem kaţejo, da je umrljivost
novoustanovljenih podjetij (angl. start-up) v Sloveniji zelo visoka, kar pomeni, da
slovenski podjetniški sektor oziroma okolje zanj še nista razvita, in kot pravi (Glas et al.
1998, 1): »Preţivetje in rast MSP sta posebej pomembna v tranzicijskih gospodarstvih,
ki so bodisi slabše razvita ali pa imajo majhen domač trg.«
Rešitev tega problema se je za Slovenijo pokazala v času pribliţevanja EU in po
samem vstopu, saj EU namenja velik del sredstev svojega proračuna preko strukturnih
skladov razvoju podjetništva v drţavah kandidatkah za članstvo in članicah EU.
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Danes si ţe lahko zastavimo vprašanje, če je Slovenija to moţnost pravilno in v
dovolj veliki meri izkoristila ter obrnila kazalnike – ki preko podjetništva in njegovega
razvoja, rasti ter zaposlovanja vplivajo na gospodarstvo, ekonomski razvoj in druţbo –
v pravo smer.
Odgovor na to vprašanje bomo poskušali poiskati tudi s to raziskavo.
1.2 Namen, cilj in hipoteza magistrskega dela
Izmed navedenih ključnih makroekonomskih ciljev ekonomskega razvoja se bomo
v tej nalogi omejili na gospodarsko rast oziroma na nekatere dejavnike, ki vplivajo na
gospodarsko rast in nizko brezposelnost in ju predstavili iz zornega kota podjetništva.
Oba cilja sta tesno povezana z namenom te naloge, saj je na eni stani podjetništvo
(Antončič et al. 2002, 30) »proces ustvarjanja nečesa novega in prevzemanje tveganj ter
nagrad«, kar se posledično odraţa na BDP kot merilu gospodarske rasti, na drugi strani
pa bomo predstavili sredstva, ki jih EU in Slovenija preko strukturnih skladov in drugih
proračunskih virov EU namenjata podjetništvu.
Temeljni namen magistrskega dela je s pomočjo raziskave in analize ter kritične
presoje ugotoviti smotrnost in učinkovitost porabe podjetniškemu sektorju namenjenih
in dodeljenih sredstev pomoči EU iz predpristopnih virov ter virov pomoči, namenjenih
članicam. Proučevali bomo učinke dodeljenih pomoči EU za razvoj in rast
podjetniškega sektorja v Sloveniji ter vpliv teh sredstev na rezultate poslovanja
prejemnikov sredstev.
Pri raziskavi bomo dali poseben poudarek MSP, to je tistemu delu podjetniškega
sektorja, ki je s konkurenčnega vidika sposobno najučinkoviteje nastopiti tudi na tujih
trgih in je kot tako prepoznano kot najbolj dinamičen del vsakega nacionalnega
gospodarstva.
S to nalogo ţelimo raziskati, če so sredstva EU, namenjena Sloveniji pred vstopom
v skupnost, kot predpristopna pomoč in sredstva, pridobljena po njenem vstopu,
vplivala na razvoj podjetništva v Sloveniji.
Na osnovi navedenega smo si zastavili cilj raziskati in analizirati povezanost med
dodeljenimi sredstvi pomoči, ki jih EU direktno ali preko drţav članic namenja
poslovnim subjektom za rast, razvoj ter zaposlovanje, in doseţenimi poslovnimi
rezultati prejemnikov te pomoči. Ugotoviti ţelimo, če na poslovne rezultate in
zaposlovanje v slovenskem podjetniškem sektorju vplivajo tudi dodeljene finančne
pomoči.
Temeljna hipoteza magistrskega dela je: »Predpristopna pomoč in pomoč iz virov,
namenjenih članicam EU ni bistveno prispevala k razvoju slovenskega podjetništva
oziroma k večanju in rasti MSP ter zaposlovanju.«
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1.3 Metode raziskovanja
Magistrska naloga bo sestavljena iz dveh glavnih sklopov teoretičnega in
praktičnega oziroma raziskovalnega ter jo opredeljujemo kot makroekonomsko
dinamično raziskavo, katere rezultati se odraţajo tudi na mikroekonomski ravni.
V tem magistrskem delu gre za pozitivistično kvantitativno raziskavo, ki vsebuje
tudi elemente relativizma.1
V nalogi bosta uporabljena oba pristopa k raziskovanju: deskriptivni in analitični. V
prvem – teoretičnem sklopu naloge bomo uporabili predvsem deskriptivni pristop ter
naslednje metode raziskovanja:






Metodo klasifikacije, s katero bomo definirali posamezne pojme, kot so
podjetje, podjetnik, podjetništvo, centralizirane in decentralizirane pomoči EU
ter drugo.
Metodo kompilacije, s katero bomo ob lastnih dognanjih povzemali rezultate,
sklepe in stališča različnih avtorjev in šol.
Metodo komparacije, s katero bomo primerjali enaka in podobna dejstva, saj
nam metoda omogoča, da pridemo do posplošitev in novih sklepov.
Metodo deskripcije, s katero bomo opisovali dejstva, povezana s podjetništvom
v EU in Sloveniji ter vire predpristopnih pomoči in strukturne sklade.

V drugem – raziskovalnem sklopu naloge, ki se nadalje deli na tri ločene raziskave,
bomo uporabili tako deskriptivni kot analitični pristop. V okviru deskriptivnega pristopa
bomo uporabili naslednje metode raziskovanja:



Metodo komparacije, s katero bomo primerjali enake in podobne podatke ter
dejstva v slovenskem in evropskem prostoru.
Metodo sinteze, s katero bomo oblikovali zaključke na osnovi lastnih spoznanj.

V okviru analitičnega pristopa bomo za dosego namena in ciljev te naloge s
pomočjo deduktivnega in induktivnega sklepanja – z uporabo raziskovalnih metod iz
nabora metod kvantitativnega znanstvenega raziskovanja za analizo povezanosti med
spremenljivkami in uporabo regresijske in korelacijske analize ter po potrebi drugih
statističnih metod – potrdili oziroma zavrnili postavljeno hipotezo.
V osnovi bomo v raziskavi uporabili pristop namiznega raziskovanja (angl. desk
research),2 kjer bomo na eni strani preučevali obstoječe sekundarne podatke o
dodeljenih pomočeh iz strukturnih skladov konkretnim podjetjem (podatke bomo
pridobili iz zbirke Ministrstva za gospodarstvo oziroma njenega agenta Slovenskega
podjetniškega sklada) in podatke o poslovnih rezultatih prejemnikov teh sredstev, kjer
bomo uporabili podatke AJPES in iBON, ki so bili zbrani za druge namene. Na drugi
Tako pozitivistična kot relativistična pozicija predvidevata, da obstaja resničnost, ki je
neodvisna od raziskovalca (Easterby-Smith, Thorpe and Lowe 2005, 45).
2
Več o pravilih namiznega raziskovanja Jackson (15–26).
1
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strani bomo analizirali vpliv predpristopnih pomoči EU na razvoj podjetništva v
Sloveniji, ki se odraţa v rezultatih, predstavljenih v rezultatih raziskave »Doing
business«, ki jo izvaja Svetovna banka in druge raziskave. Tako pridobljene podatke
bomo preučevali z navedenimi metodami za časovno obdobje petih let 2003–2007.
Za realizacijo zastavljenega bomo kot orodje za analizo, uporabili najbolj
uporabljano programsko opremo za analiziranje druţboslovnih podatkov SPSS
(Easteby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 179).
V tej raziskavi smo za potrebe pojasnjevanja in zaključevanja izvedli tudi anketno
raziskavo med prejemniki sredstev pomoči EU, ki so vključeni v prej opisane raziskave.
1.4 Predpostavke in omejitve
Glede na razpoloţljivo literaturo, ki govori tako o podjetništvu kot tudi o virih iz
katerih se dodeljujejo evropska sredstva pomoči podjetniškemu sektorju
predpostavljamo, da s teoretičnim delom naloge ne bomo imeli teţav.
Enako smo predpostavljali tudi za podatke, ki smo jih potrebovali za empirični del
te naloge in raziskave, vendar smo se zmotili. Da smo uspeli od ustreznih institucij
pridobiti in urediti bazo podatkov, ki smo jo potrebovali za izvedbo raziskave, nam je
vzelo kar nekaj časa in terjalo določen napor. Zaradi navedenih teţav smo se v nalogi
omejili le na prejemnike enega od moţnih virov pomoči tj. na prejemnike sredstev
ukrepa EPD 1.3: Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo.
Kot omejitev ocenjujemo tudi dejstvo, da podobne raziskave, ki bi bile opravljene
ob primerjavi dobljenih sredstev pomoči in njihovega vpliva na rezultate poslovanja
podjetij še niso bile narejene.
Teţave smo imeli tudi z odzivnostjo respondentov, saj smo morali poziv za
sodelovanje v anketni raziskavi večkrat ponoviti, poleg tega tudi po telefonu prositi za
sodelovanje.
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Podjetnik in podjetništvo sta pojma, ki sta neločljivo povezana med seboj in v
današnjem svetu predstavljata sinonim za napredek, gospodarsko rast, tehnološki razvoj
in nenazadnje druţbeno blaginjo.
Veliki splošni leksikon (1998, 3264) opredeljuje podjetnika kot »vodjo podjetja, ki
s svojo odgovornostjo uveljavi proizvajalne dejavnike za proizvajanje novih dobrin in
nosi tveganje dobička in izgube. Zdaj so naloge vodje podjetja in lastnika pogosto
ločene.« Isti vir podjetje kot temeljno celico ekonomske kategorije podjetništva
opredeljuje kot »organizacijo z gospodarskimi pridobitnimi cilji, ki posluje v pogojih
tveganja in prodaje na trgu pod tamkajšnjimi zakonitostmi, pri čemer je zanjo
pomemben dobiček. Podjetje obstaja kot gospodarska druţba ali kot organizacija
samostojnega podjetnika posameznika (v nadaljevanju s. p.).«
To je le ena od najenostavnejših opredelitev navedenih pojmov, saj v strokovni
ekonomski in drugi literaturi najdemo nešteto definicij podjetnika in podjetništva.
Definicije navedenih pojmov so se v danem času in prostoru razvijale skladno z
razvojem ekonomske misli in teorije in glede na posamezno obdobje odraţajo razmere
in pogoje v katerih so se ti pojmi razvijali.
Pojem podjetje in podjetnik sta poleg v ekonomski in literaturi drugih druţbenih
ved posebej opredeljena v pravni literaturi in konkretnih pravnih aktih.
Na osnovi pregledane strokovne literature lahko rečemo, da ima vsak avtor, ki je
pisal o tej tematiki vsaj v posameznem delu svoj pogled na te pojme in jih tako tudi
interpretira.
Kljub temu, da so znanstveniki temu področju posvetili veliko zanimanje in da so
se razvile različne teoretske šole ter da obstajajo številni ekonomski in druţbeni
mehanizmi za spodbujanje podjetništva, še vedno ne moremo zatrditi, da obstaja
celovita in enoznačna teorija tega področja, oziroma kot pravi Antončič v (Antončič
2002, 26) »kljub povečanemu interesu za podjetnike, še ni kratke, splošno sprejemljive
opredelitve pojma«.
Mnogi avtorji navajajo, da je podjetništvo tesno povezano z ustanavljanjem
podjetij, in da stopnjo podjetništva merimo z odstotkom na novo ustanovljenih podjetij.
Menijo tudi, da je podjetništvo situacijski pojav, kar pomeni, da se isti ljudje lahko
v določenih situacijah obnašajo podjetniško, v drugih pa ne. Enotni so si v tem, da je
eden glavnih dejavnikov, ki vpliva na razvoj podjetništva druţbeno okolje v katerem
posameznik potencialni podjetnik deluje. V zadnjem času poudarjajo tudi pomen
izobraţevanja za nadaljnji razvoj in rast podjetništva, še posebej v okoljih, kjer so se s
koncem prejšnjega stoletja dogodile politične in ekonomske spremembe in izraza
podjetnik in podjetništvo skoraj niso poznali oziroma so ga poznali v zelo ozkih krogih.
Ob predpostavki, da je podjetnik tisti posameznik (faktor,dejavnik …), ki ustvarja
podjetja – organizacije in je podjetništvo ustvarjanje podjetij, bomo v nadaljevanju
predstavili naštete pojme, kakor so se oblikovali v teku razvoja ekonomske teorije.
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2.1 Pregled pojmov podjetnik, podjetništvo in podjetje, kot so se oblikovali v
teku zgodovinskega razvoja
Podjetnike in podjetništvo so kot znanstveno disciplino prvi začeli preučevati
ekonomisti. V tem poglavju se bomo zato naslonili na avtorje Antončiča 2002; Glasa in
Pšeničnya 2000; Ruzzierja et al. 2008 in Rebernika 2008 ter druge avtorje, ki smo jih
citirali v besedilu.
Ekonomska znanost v svojem razvoju podjetniku in podjetništvu ni posvečala
vedno enake pozornosti, v posameznih obdobjih ga je skoraj v celoti zanemarila.
Zadnjih dvestopetdeset let lahko glede na pomen, ki so ga pripisovali podjetništvu v
trţnem gospodarstvu, razdelimo na pet obdobij: obdobje klasične ekonomske misli,
obdobje zgodnje neoklasike, obdobje zrele neoklasike, obdobje moderne teorije podjetja
in obdobje sodobne teorije podjetništva.
Rebernik (2008, 33) je poleg ekonomskega področja predstavil tudi druga
znanstvena področja, ki so raziskovala navedene pojme in pravi, da je podjetništvo
proces iskanja in ustvarjanja poslovnih priloţnosti ter njihovo izkoriščanje, neodvisno
od virov, s katerimi podjetnik trenutno razpolaga. Posledično se raziskovanje podjetnika
in podjetništva osredinja na vprašanja kaj, zakaj in kako poteka podjetniški proces ter
pogled na podjetnika in podjetništvo razdeli na tri temeljne sklope:
Prvi je značilen za ekonomiste, katere zanima kaj se dogaja v ekonomskem sistemu,
ko podjetnik opravlja svojo funkcijo. Opazujejo, kakšen je njihov neto učinek na
delovanje ekonomskega sistema. Temeljna enota analize v tem primeru je podjetniška
funkcija in njen vpliv na ekonomski sistem.
Drugi je značilen za sociologe in psihologe, ki se ukvarjajo s podjetnikom kot
posameznikom. Teh raziskovalcev ne zanima, kaj se dogaja, ko so podjetniki v akciji,
temveč zakaj počno to, kar počno. Jedro in temeljna enota analize je posamezno
človeško bitje s svojo individualno zgodovino, izkušnjami, motivacijo, cilji,
vrednotami, ideali. Psihologija se ukvarja s tem na ravni posameznika, sociologija pa
znotraj vrednostnega in statusnega druţbenega okvira.
Tretji sklop raziskovalcev se je oblikoval šele od druge polovice sedemdesetih let
prejšnjega stoletja. Ti menijo, da ni dovolj raziskovati samo podjetniško stvarnost,
temveč je treba v tej stvarnosti tudi aktivno delovati. Natančneje: teorija mora biti
sposobna ponuditi tudi orodja za to, da bi podjetniki lahko čim uspešneje opravljali
svojo podjetniško funkcijo. Ti raziskovalci se ukvarjajo predvsem z vprašanjem kako in
analizirajo značilnosti podjetnega upravljanja (entrepreneurial management), kakor tudi
s podjetniškim procesom, v katerem se rojevajo novi podjemi in podjetja.
V naslednjih poglavjih bomo predstavili pojma podjetnik in podjetništvo v
kronološkem zaporedju, kakor so se oblikovala in si sledila skozi posamezna
zgodovinska obdobja razvoja ekonomske misli.
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2.1.1 Podjetnik
Ne glede na to, da se je pojem podjetnik pojavi v literaturi šele koncem 17. stoletja,
ne moremo mimo dejstva, da so podjetniki in s tem podjetništvo obstajali ţe veliko prej
tj. od prvih menjav dobrin, saj je bilo odkrivanje ali prepoznavanje novih poslovnih
priloţnosti in njihovo izkoriščanje v zgodovini človeštva vedno prisotno ter pomembno.
Leta 1697 je Daniel Defoe uporabil izraz »projector« in z njim označil posameznika
s podobnimi lastnostmi in vlogami, kot je Shumpetrov »ustvarjalni podjetnik«, ter ga
najdemo pri francoskem ekonomistu Cantillonu (okrog 1725), ki ga imenuje
»entrepreneur«. Ker se je pojem entrepreneur za podjetnika uveljavil in zadrţal do
danes, povejmo, da le-ta pomeni »vmesnika« ali »posrednika« (Antončič e tal. 2002,
26) oziroma, kot navaja Landström (2005, 8), »osebo, ki sprejema tveganja«. Slednji
dodaja, da vsi ljudje ki tvegajo, niso tudi uspešni podjetniki. Šele Jean Baptiste Say je
pojem podjetnika, kot ga razumejo prej našteti, v začetku 19. stoletja zares vpeljal v
ekonomsko teorijo. O razlagi tega pojma, kot ga razumejo in predstavljajo navedeni
avtorji, več v nadaljevanju.
Zgodovinsko gledano so podjetniki in podjetništvo, kot smo ţe dejali, v takšni ali
drugačni vsebinski obliki predstavniki ene od najstarejših dejavnosti. Z gotovostjo lahko
trdimo, da sta podjetnik in njegova vsebinska funkcija v ekonomiji stara skoraj toliko
kot ekonomija sama, saj navaja Ţiţek (v Glas in Pšeničny 2000, 21): »Preučevanje
podjetnika pomeni preučevanje osrednje figure v ekonomiji«.
Na osnovi literature, ki smo jo preštudirali, izhaja, da so ţe v antični Grčiji, kjer je
bil bolj cenjen vojaški kot poslovni pogum, priznavali vlogo trgovcev v druţbi kljub
temu, da je imela le-ta negativen prizvok, kar je moč razumeti iz tega, da trgovci v stari
Grčiji niso mogli pridobiti drţavljanstva.
Kot navajata Bjørnskov in Foss (2006, 2) druţbene skupnosti ne rastejo in ne
uspevajo brez podjetnikov. Zgodovina vseh bogatih druţb je bogata s podjetniki:
Balbus, prijatelj Julija Cezarja, je prišel v Rim iz oddaljene province (Španije) in si utrl
pot navzgor po druţbeni lestvici tako, da je na koncu postal eden izmed najbogatejših
ljudi v imperiju; na svoji poti je gradil tako gledališča kot kopališča. Kasneje poznamo
tudi druge posameznike, ki so s svojimi izumi in delovanjem kot Edison, Bell,
Westinghouse, Ford, Daimler, Benz, Sloan, Krupp, Sikorsky in nenazadnje Bill Gates,
prispevali svoj deleţ pri bogastvu druţb v času in kraju, kjer so ţiveli.
V srednjem veku pojem podjetnik še ni povezan z ekonomskim napredkom in velja
kot do tedaj le za trgovca, kar je posledica tega, da so bili ekonomski pisci srednjega
veka predvsem teologi, ki so pisali pod okriljem Cerkve. Te so bolj zanimala etična
načela in se zato drugim vsebinam, med njimi podjetniku in podjetništvu, globlje niso
posvečali. Tako John Duns Scotus (okoli 1266–1308) in Sveti Bernard iz Siene (1380–
1444) trgovcu priznavata nadomestilo za tveganje in plačilo za njegovo delo, vendar le
v mejah, ki naj bi jih določala »pravičnost«. Slednji je opredelil lastnosti dobrega
trgovca: preudarnost pri upoštevanju tveganj, dobro poznavanje kakovosti blaga, cen in
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stroškov, pozornost pri malenkostih ter pripravljenost na soočanje s teţavami in tveganji
različnih vrst.
Za enega prvih podjetnikov tistega časa imamo Marka Pola, ki je kot posrednik
poskušal vzpostaviti trgovske poti z Daljnim vzhodom (Antončič et al. 2002, 27).
Robert Cantillon: Podjetnik je špekulant, ki prevzema tveganje
Če se vrnemo k pionirju pojma entrepreneur – podjetnik, francoskemu ekonomistu
irskega rodu Robertu Cantillonu (1680–1734), je ta pojem podjetnik in podjetništvo prvi
uporabil v »Eseju o naravi trgovine«, 3 kar mu priznava tudi Schumpeter (Schumpeter,
1975, 180–184). Delo je napisal okrog leta 1725, vendar je bilo objavljeno šele po
njegovi smrti leta 1755.
V njem je Cantillon v okviru svobodnega trţnega sistema, ki je grobi osnutek
trţnega gospodarstva, razlikoval tri ekonomske udeleţence (Cantillon in Baletić 1982,
19–22):




finančno neodvisne posestnike – kapitaliste, ki oddajajo zemljo kot
produkcijski faktor v zakup za vnaprej znano rento;
podjetnike, vključene v trţno menjavo, ki tvegajo z namenom doseganja
dobička, in
najemnike, tj. plačane delavce, ki se izogibajo aktivni vlogi odločanja in si
prizadevajo s pomočjo pogodbe zagotoviti stabilen, varen ter v naprej določen
prihodek.

Za Cantillona je bil podjetnik vsak, ki ni bil najeta delovna sila oz. ni delal za plačo
ali najemnino, torej je podjetnik edino tisti, ki dobiva neznane dohodke, ker ni
pogodbeno vezan.
Cantillonov podjetnik je vmesni člen med proizvodnjo in potrošnjo, saj kupuje po
znani oziroma točno določeni ceni z namenom prodaje po neznani oziroma nedoločeni
ceni in tako uravnava ravnoteţje med ponudbo ter povpraševanjem. Seveda tega ne dela
iz nesebičnih nagibov, temveč zaradi dobička, ki ga ustvari z razliko med nabavno in
prodajno ceno. Ker je v tem primeru dobiček negotov, ga Cantillon na eni strani
opredeli kot podjetnika špekulanta, na drugi pa kot navaja (Antončič et al. 2002, 27) kot
prevzemnika tveganj.
Poudariti je treba, da Cantillon iz svojega pojmovanja podjetnika izloči vse, ki
proizvajajo s pomočjo tujega dela, kjer misli na kapitalista, katerega ne opredeli prek
kapitala, temveč prek funkcije v organizaciji proizvodnje (Cantillon 1982, 22). Za
Cantillona je značilno, da vidi podjetnika v vseh vrstah poklicev in ga ne omejuje na
osebnost – posameznika ali skupino ter njegov socialni poloţaj. Zanj je podjetnik
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vsakdo, ki deluje v negotovosti in špekulira oziroma tvega za dobiček, ki je gonilna sila
delovanja podjetnika.
Jean–Baptiste Say: Podjetnik je usklajevalec proizvodnje in razdelitve
Kot smo ţe omenili, je francoski politični ekonomist, eden največjih klasičnih
teoretikov ekonomske misli, Jean Baptiste Say (1767–1832), ki je v ekonomski teoriji
bolj znan po »zakonu trga« kot po teoriji podjetnika in podjetništva, v začetku 19.
stoletja dejansko vpeljal ta dva pojma v ekonomsko teorijo. S svojo teorijo proizvodnje
je postavil temelj vsem kasnejšim ekonomskim razmišljanjem o podjetniku kot
ustvarjalcu in nadzorniku proizvodnje; s tem naj bi prav Say k teoriji podjetništva
prispeval največ (Karayiannis 2006, 6, 19).
Jean Baptiste Say je v svojih delih »Traite d’economie politique« iz leta 1803 in
pozneje spremenjenih izdajah ter v delu »Cours complet d’economie politique pratique«
iz leta 1828 razvil model proizvodnje in razdelitve proizvodov v konkurenčnem trţnem
sistemu, kjer igra osrednjo vlogo podjetnik, katerega ocenjuje kot koordinatorja. Za
Saya podjetnik tako v proizvodnji kot razdelitvi igra odločilno vlogo.
V proizvodnji podjetnik vodi – koordinira proces tako, da usmerja izvrševanje, pri
tem proizvodnjo razume kot sodelovanje treh dejavnikov: naravnih danosti, kapitala in
človeškega dela. Slednjemu daje največji poudarek in ga v vsakem proizvodnem
procesu razdeli na tri funkcijske vloge: teorijo, uporabo in izvedbo (Say 1836, 79–80).





Vlogo teorije opiše kot znanstven korak; še pred izdelavo katerega koli
proizvoda moramo imeti o njegovih lastnostih in namenu določeno znanje, ki
ga obravnava kot nujen, ne pa tudi zadosten pogoj za proizvodnjo.
Vlogo uporabe opredeli kot podjetniško, kar pomeni uporabo znanja iz prve
vloge za koristne namene.
Vlogo izvedbe poveţe s proizvodnjo, se pravi z uporabo delovne sile za
izdelavo proizvoda, ki jo narekujeta prejšnji dve vlogi.

V tej razdelitvi je podjetnik zadolţen, da izplača proizvodne vire po njihovi trţno
določeni ceni na osnovi ponudbe in povpraševanja ter zagotovi, da je celotni prihodek
razdeljen. Tudi tu igra podjetnik vlogo koordinatorja. Po plačilu proizvodnih virov
preostanek predstavlja podjetnikovo nagrado, ki vsebuje: (i) plačilo za opravljeno delo
koordinatorja in sprejemanje odločitev (ii) povračilo za osebno priskrbljeni kapital
oziroma obresti in (iii) premijo za prevzeto tveganje podjema. Tu se srečamo tudi s
pojmom kapitalist, saj Say meni, da pri podjetnikovi nagradi ne govorimo o plačilu
podjetniku kot takemu temveč podjetniku kapitalistu.
Če povzamemo navedeno, podjetnik po Sayu prevzema usklajevalno, nadzorno in
odločitveno funkcijo. Pri tem Say izvajanje teh funkcij poveţe z negotovo prihodnostjo
in navede tudi faktorje, ki omejujejo ponudbo podjetništva. Ti so: (i) visoki vstopni
stroški, (ii) zahtevane lastnosti podjetnikov in (iii) slučajni dogodki, ki utemeljujejo
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navadno visoka podjetnikova plačila. Podjetnik se mora znati odločati in presoditi, kam
bo usmeril svoja prizadevanja, s tem tvega morebitno izgubo, ki je povezana z
odločitvijo oziroma presojo.
Joseph Alois Schumpeter: Podjetnik je inovator, vodja in nosilec ekonomskega
razvoja
Tretji pomembni teoretik, katerega smo omenili ţe uvodoma, je Joseph Alois
Schumpeter (1883–1950), ki se je intenzivno in sistematično ukvarjal s preučevanjem
podjetnika in podjetništva ter njunega vpliva na gospodarstvo in druţbo. S svojim
delom je, kot mu priznavajo sodobniki, kar največ prispeval k napredku teorije
podjetništva in z njo spodbudil raziskovanja ter posledično pomembno vplival na razvoj
teoretske misli 20. stoletja.
Schumpeter je vlogo podjetnika povezal s svojo teorijo ekonomskega razvoja in
teorijo inovacij ter razvijal lik podjetnika kot dinamičnega agenta in nosilca ekonomskih
sprememb v procesu ekonomskega razvoja v teku svojega celotnega akademskega
delovanja. V svojih zadnjih delih je spremenil svoja prvotna gledanja na podjetnika in
podjetništvo kot motor kapitalizma.
Kljub temu Karayiannis (2006, 9–11) in drugi avtorji Schumpetru priznavajo, da je
v teorijo podjetništva jasno umestil podjetnika, ki postane iniciator in motor dinamične
ekonomije, kar so pred njim sicer poudarjali ţe nekateri drugi neoklasični ekonomisti.
Podjetnika je torej umestil v jedro ekonomskega razvoja, ki je za Schumpetra
dinamični proces, podjetnik pa sila, ki ta razvoj povzroča.
Podjetniki so v Schumpetrovi teoriji inovatorji, lastniki – managerji novih
neodvisnih podjetij, ki prinašajo inovacije na obstoječe trge. Z novo uvedenimi
inovacijami rušijo te trge in z ustvarjanjem novega povpraševanja sproţajo proces, ki
pripelje do povečevanja bogastva. Udejanjene inovacije – invencije novih proizvodov
ali storitev ustvarjajo novo povpraševanje po njih, s tem pa se udejanja razvoj. To
Schumpeter istoveti z novimi kombinacijami proizvodnih virov.
V cilju ekonomskega razvoja podjetnik – inovator z inovacijami udejanja naslednje
vrste novih kombinacij proizvodnih virov (povzeto po Glas in Pšeničny 2000, 24).
1.
2.

3.

4.

Uvedba novih dobrin, ki jih potrošniki še ne poznajo, ali uvedba nove
kakovosti dobrin.
Uvedba nove metode proizvodnje, ki še ni preizkušena v konkretni panogi
proizvodnje, in za katero ni treba, da temelji na novem znanstvenem odkritju,
lahko pa pomeni tudi nov način komercialnega rokovanja z blagom.
Odprtje novega trga, to je trga, na katerega določena proizvodna panoga v
deţeli, ki jo obravnavamo, do tedaj še ni vstopila, ne glede na to, če je ta trg
pred tem ţe obstajal.
Osvojitev novega vira dobave surovin ali polproizvodov, znova ne glede na to,
če je ta vir pred tem ţe obstajal ali ga je bilo treba najprej še ustvariti.
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5.

Uvajanje nove organizacije katerekoli panoge kot ustanavljanje monopolnega
poloţaja (npr. s trustifikacijo) ali razbitjem monopolnega poloţaja.

Praagova (1999, 319) navaja, da Schumpeter meni, da je področje inovacij neke
vrste endogen proces, ki opredeljuje endogeno rast kot »Narediti več z isto vrednostjo
virov.« (‘Doing more with the same amount of resources.’)
Če povzamemo zapisano v Schumpetrovih delih in delih drugih avtorjev, ki smo jih
pregledali, lahko zaključimo:






Schumpetrov podjetnik je oseba z novimi idejami, inovator proizvodov in
storitev, avtor novih proizvodnih metod in tehnologij, raziskovalec novih trgov,
novih oblik ponudbe, organiziranja in vodenja.
Schumpetrov podjetnik je lahko (i) izključni lastnik posla – industrijski vodja
(leader), ki ima večinski deleţ v podjetju; (ii) najeti manager; (iii) ustanovitelj
novega podjetja, slednji je po njegovem mnenju najčistejša oblika podjetnika.
Cilji Schumpetrovega podjetnika niso v maksimiranju obstoječih prihodkov,
temveč so povezani z globljimi psihološkimi potrebami: (i) podjetnik ima
lahko ţeljo zgraditi »kraljestvo« ali »dinastijo«; (ii) podjetnik lahko vznikne iz
individualne spodbude borbe in veselja v zmagi; (iii) vznikne lahko iz čistega
veselja po ustvarjanju.

Na koncu predstavitve dela in prispevka Josepha Aloisa Schumpetra moramo
poudariti, da je Schumpeter prepričan, da je prevzemanje rizika vloga kapitalista in ne
podjetnika. Podjetnik je po njegovem nosilec rizika le, če je hkrati tudi lastnik kapitala,
ki je investiran v posel.
Predstavitev pojma podjetnik kot ga opredeljujejo drugi avtorji
Nadaljujemo z opredelitvami pojma podjetnik, kot so jih zapisali nekateri avtorji, ki
jih strokovna javnost upošteva in so citirani v mnogih publikacijah ter člankih.
1.
2.

3.
4.

4

F. Knight:4 Podjetnik je usmerjevalec ekonomske aktivnosti, ki bolj kot ostali
ljudje ocenjuje negotovost in prevzema odgovornost za točnost svoje ocene.
L. von Mises: Podjetnik je vsakdo, kdor je v stalni pripravljenosti izrabiti nove
poslovne priloţnosti z ustreznim kombiniranjem proizvodnih virov in ob
prevzemanju tveganja.
H. Leibenstein: Podjetnik je povezovalec različnih trgov, ki zaokroţi vire in
zapolnjuje trţne razkorake.
I. Kirzner: Podjetnik je posameznik, ki je izredno pozoren in zato sposoben
spoznati ter izkoristiti priloţnosti, ki so ostale neopaţene.

Točke 1–6 (Glas in Pšeničny 2000, 29).
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5.

T. Schultz: Podjetnik je posameznik, ki se odzove na spremembe v
ekonomskih pogojih in z razporejanjem virov, s katerimi razpolaga, prispeva k
odpravljanju neravnovesnega sistema.
6. W. Baumol: Podjetnik je oseba, ki v odvisnosti od pravil igre v delavni druţbi
ustvarja svoje podjetniške sposobnosti v produktivno, neproduktivno ali
destruktivno podjetništvo.
7. D. Birch v delih »The Job Generation Process« (1979) in »Dynamic
Entrepreneurship and Job Creation« (1993) predstavlja raziskave, s katerimi je
pripomogel, kot navaja Kirchhoff (1994, 21), da so ameriški podjetniki danes
prepoznani za pomembno sestavino ameriške druţbe. To utemeljuje z
naslednjimi razlogi, ki izhajajo iz Birchovih raziskav: (i) podjetniki so
ustvarjalci bogastva na podlagi inovacij; (ii)podjetniki so bistveni za
ustvarjanje delovnih mest in ekonomsko rast in (iii) podjetniki omogočajo
delovanje mehanizma distribucije bogastva na podlagi inovacij, trdega dela in
prevzemanja rizika.
8. M. Casson (2003, 20), poda definicijo podjetnika in pravi, da je podjetnik tisti
posameznik, »ki se specializira za sprejemanje preudarnih odločitev o
usklajevanju redkih virov«.
9. Rosenberg in Birdzell (1993) na več mestih v knjigi »Kako je zahod obogatel«
analizirata razloge razvitosti in bogastva na zahodu ter ob upoštevanju časovne
komponente na prvo mesto postavita podjetnika in podjetništvo ter inovacije –
oziroma tehnološki razvoj.
10. N. C. Siropolis (1995, 48): Na razvoj podjetnika ima velik vpliv tradicija
podjetništva. Podjetniki v ZDA so pogosto otroci staršev, ki so imeli lastna
podjetja.
11. A. Vahčič (1995, 304) meni, da morajo uspešni podjetniki imeti vrsto
osebnostnih lastnosti, ki zagotavljajo uspeh in dodaja, da sta okolje in
podjetniška kultura tisti glavni dejavnik, ki vpliva na število uspešnih
podjetnikov v neki drţavi.
12. B. Antončič (2002) je zapisal: podjetnik je: i) buden za spremembe, na katere
potem reagira hitreje kakor drugi (Kirzner); ii) ustvarjalen, inovator v vseh
pogledih, generator sprememb oziroma oseba, ki uničuje usklajeni red v
gospodarstvu s tem, ko vpeljuje nove proizvode in storitve ali ustvarja nove
oblike organizacije ali izkorišča nove vhodne materiale (Schumpeter);
iii) inovator, koordinator, organizator (Marshall) in iv) posameznik, ki zazna
priloţnost in ustvari organizacijo, namenjeno izkoriščenju te priloţnosti
(Bygrave). V delu (Antončič et al. 2002, 26–28) razmišlja tudi o podjetniku kot
posamezniku, ki prevzema tveganja in ustvari nekaj novega oziroma o
posamezniku – inovatorju, ki razvije nekaj posebnega.
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13. Samuelson in Nordhaus (2002, 256) menita, da osebo, ki na trg prinaša nove
izdelke in procese, imenujemo inovator ali podjetnik.
14. J. A. Timmons, (2003) pravi, da je profil podjetnikov po obnašanju in
značilnostih pri vseh precej podoben. Uspešni podjetniki so zelo pridni,
delavni, vztrajni, optimistični. Imajo ţeljo po zmagovanju, porazov se ne
bojijo. Močno verjamejo vase in v svoje sposobnosti.
15. G. Faltin (1998, v,vi) in (2006) meni, da ima podjetnik več skupnega z
umetnikom kot pa z obrtnikom ali managerjem. Podjetništvo je umetnost. Je
kreativna dejavnost, ki zahteva inspiracijo, intuicijo in sposobnost vţivljanja v
socialne in druţbene povezave.
16. M. Ruzzier in M. Konečnik (2007, 46) podjetnika predstavita kot
najpomembnejši dejavnik pri internacionalizaciji podjetij in pravita: »Podjetnik
je tisti, ki odloča o začetku, koncu ali povečevanju mednarodnih aktivnosti ter
strateških odločitvah o alokaciji redkih virov v zasledovanju dobičkonosnih
priloţnosti.« Pri tem se naslanjata na druge avtorje, kot so: Alvarez in Businetz
(2001), Rangone (1999) ter drugi, ki so ustvarili povezavo med podjetnikom in
na virih osnovano teorijo podjetja ter predlagali podjetnika kot vir dolgoročnih
konkurenčnih prednosti. Podjetniki imajo osebne specifične lastnosti, ki
omogočajo prepoznavanja novih priloţnosti in alokacijo redkih virov za
delovanje podjetja. Podjetnikovo znanje, odnosi, zveze, izkušnje, izobrazba,
presoja in spretnosti se smatrajo za vire same po sebi.
17. Rebernik (2008, 30) Podjetnik je oseba, ki išče in izkorišča poslovne
priloţnosti, organizira in vodi podjem ter ţanje njegove sadove. Temu doda
Millerjevo definicijo (1986, 3), ki pravi, da je podjetnik oseba, ki: i) daje
pobudo v kombiniranju prvin poslovnega procesa s ciljem izdelati blago;
ii) sprejema temeljne odločitve, ki zadevajo usodo podjetja; iii) sprejema
riziko, za kar je nagrajen z dobičkom in iv)oblikuje poslovne organizacije ter
uvaja nove izdelke in tehnike.
Podpoglavje predstavitve pojma podjetnik zaključujemo s tabelaričnim prikazom
razvoja teorije podjetništva in izraza podjetnik (tabela 2.1), kot je predstavljena v
Antončič et al. (2002, 26).
Kot je razvidno iz vsega navedenega do sedaj, se je izraz podjetnik skozi zgodovino
pojmovno spreminjal in razvijal skladno z razvojem druţbenega in gospodarskega
okolja ter odraţa in odseva mišljenje oziroma prepričanje avtorjev, ki so o pojmu pisali.
Za definicijo pojma podjetnika na osnovi navedenega in kot velja danes v druţbi
lahko rečemo, da ima širok razpon: od tega, da je podjetnik samo tisti, ki pravno
formalno ustanovi svoje lastno podjetje, do tega, da je podjetnik vsakdo, ki ima novo
idejo in jo hoče preizkusiti v lastnem podjetju ali izven njega, brez tega, da bi
formalnopravno ustanavljal podjetje.
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Velja, da so podjetniki tisti, ki pravočasno identificirajo priloţnosti (odkrijejo nišo),
zagotovijo potrebne vire, izpeljejo aktivnost in ob tveganju poberejo nagrade. Drţi tudi,
da podjetnik: nosi tveganje, zagotavlja finančni kapital, je inovator, je manager, je
organizator in usklajevalec ekonomskih virov, je lastnik podjetja, odloča v podjetju,
zaposluje in alocira proizvodne vire med različne alternativne uporabe in uporabnike.
Tabela 2.1 Razvoj teorije podjetništva in izraza podjetnik
Srednji
vek
17. stol.
1725
1803
1876
1934
1961
1964
1975
1980
1983
1985

Igralec ali oseba, ki je vodila velike projekte.
Oseba, ki nosi tveganje dobička ali izgube pri pogodbi z nespremenljivo ceno, ki je
sklenjena z vlado.
Richard Cantillon – oseba, ki nosi tveganje, je različna od tiste, ki zagotavlja
kapital.
Jean Baptiste Say – loči dobičke podjetnika od dobičkov kapitala.
Francis Walker – razlikuje med tistimi, ki zagotavljajo sredstva in dobivajo obresti
in tistimi, ki imajo dobiček zaradi svojih managerskih sposobnosti.
Joseph Schumpeter – podjetnik je inovator in razvija nepreizkušeno tehnologijo.
David McClelland – podjetnik je poln energije in prevzema zmerna tveganja.
Peter Drucker – podjetnik povečuje priloţnosti.
Albert Shapero – podjetnik prevzema pobudo, organizira druţbeno–ekonomski
mehanizem in prevzema tveganje propada.
Karl Vesper – podjetnika vidijo drugače ekonomisti, psihologi, poslovneţi in
politiki.
Gifford Pinchot – notranji podjetnik je podjetnik v organizaciji.
Robert Hisrich – podjetništvo je proces ustvarjanja nečesa drugačnega in vrednega,
pri čemer se vloţi čas in trud, prevzema spremljajoče finančno, psihološko in
druţbeno tveganje ter pridobi končne nagrade v obliki denarja ali osebnega
zadovoljstva.

Vir: Hisrich 1989, 6.

Nenazadnje podjetniki: i) postavijo vizijo in naloge ter poiščejo resurse, ki
prispevajo k realizaciji vizije; ii) povzročajo spremembe; iii) delujejo kreativno in
uporabljajo domišljijo; iv) definirajo naloge in pravila, ki oblikujejo organizacijo;
v) oblikujejo procese na osnovi različnih moţnosti, ki jih oblikuje okolje.
Če gledamo na podjetnika z makroekonomskega vidika, na osnovi navedenega
lahko zaključimo, da so: i) podjetniki ustvarjalci narodnega bogastva z uvajanjem
inovacij, ii) podjetniki glavni motor gospodarske rasti in ustvarjalci novih delovnih mest
ter iii) podjetniki zagotavljajo mehanizem razporejanja bogastva, ki temelji na inovaciji,
trdem delu in prevzemanju tveganja.
2.1.2 Podjetništvo
Podjetništvo je v ekonomski teoriji tisti faktor, ki v principu kombinira druge
faktorje v optimalne kombinacije za določeni cilj (Sicherl in Vahčič 2000, 16).
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Podjetništvo se ukvarja z ustanavljanjem in problemi managementa ter rasti novih
podjetij kot tudi s podjetniškim obnašanjem, predvsem velikih podjetij. Ima pozitivne
učinke na rast, razvoj in dobiček posameznih podjetij kakor tudi na rast in razvoj
narodnega gospodarstva (Antončič 2002).
Beseda podjetništvo (entrepreneurship) je v slovar poslovnih ljudi vstopila v
osemdesetih letih kot ekvivalent za profesionalizem, zelo popularno krilatico
sedemdesetih let (Stevenson in Sahlman, 1986) v (Rebernik 1997, 2).
Kot smo ţe napisali pri opredelitvi pojma podjetnik je funkcija podjetnika in
posledično podjetništva v druţbi najverjetneje stara vsaj toliko kot institucije menjave
oziroma trgovine. Kljub temu, da je v zadnjih desetletjih izvedenih veliko raziskav in
napisanih mnogo strokovnih knjig na to tematiko, ekonomska veda in druge druţbene
vede kot sta psihologija in sociologija še vedno nimajo jasno definirane vloge in
pomena podjetništva.
Naj navedemo avtorje izhodiščnih raziskav podjetništva v treh temeljnih
disciplinah. V psihologiji je to McClelland s svojim delom »Entrepreneurs« iz leta
1961, v sociologiji Weber s svojo raziskavo »The Protestant Ethic and the Spirit of
Capitalism« iz leta 19305 in v ekonomiji ţe večkrat omenjeni Schumpeter s svojim
delom »The Theory of Economic Development« iz leta 1934 (Schumpeter 2004).
Ekonomska stroka priznava Schumpetru prvenstvo na tem področju in ga ima za
začetnika modernega podjetništva, saj je s teorijo ekonomskega razvoja in znotraj nje s
teorijo podjetništva spodbudil nov val raziskovanja podjetništva v 20. stoletju.
Schumpeter je skupaj z nekaterimi, v poglavju 2.1.1 predstavljenimi avtorji tvorec
Klasične teorije podjetništva6.
Novejše dojemanje pomena podjetništva je s svojimi raziskavami med leti 1969 in
1976 zaznamoval ţe omenjeni David Birch, ki je podjetnike naredil za heroje in jih
opredelil kot (povzeto po Glas in Pšeničny 2000, 30): (1) ustvarjalce narodnega
bogastva z uvajanjem inovacij; (2) glavni motor gospodarske rasti in ustvarjalce novih
delovnih mest ter (3) tiste, ki zagotavljajo mehanizme distribucije bogastva, ki temelji
na inovaciji, trdem delu in prevzemanju tveganja.
S tem je zbudil veliko zanimanje ekonomistov in raziskovalcev drugih znanstvenih
področij ter sproţil plaz raziskav, ki so prinesle mnogo novih spoznanj in pogledov na
podjetništvo.
Na osnovi teh raziskovanj so se izoblikovale sodobne podjetniške teorije, ki sta jih
po svojem videnju, kot pravi Glas (2000, 31), z mikroekonomskega vidika klasificirala
Cunningham in Lischeron (1991, 46–54):
1.

5
6

Karizmatična šola podjetništva (The Great Person School of Entrepreneurship)
se ukvarja z ugotavljanjem osebnostnih značilnosti podjetnikov in zagovarja

Leto prevoda v angleški jezik.
Več o tem v »Podjetnik in podjetništvo v ekonomski teoriji« (Rebernik 1996, 1–49).
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stališče, da je uspešen podjetnik rojen s posebnimi sposobnostmi. Med temi
sposobnostmi imajo posebno mesto intuicija, potreba po neodvisnosti in
uspehu, vztrajnost, samozavest, energija, vizionarstvo in vodstvene
sposobnosti. Tem lastnostim dodajajo še lastnosti, kot so: dober zunanji videz,
priljubljenost in druţabnost, inteligenca, izobraţenost, govorniške sposobnosti
ter odločnost in sposobnost v ravnanju z ljudmi. Ker tega niso uspeli eksaktno
dokazati, so predstavniki te šole dopolnili svojo teorijo s tem, da samo
navedene lastnosti niso dovolj, temveč je od spleta okoliščin odvisno, kdo bo
uspel kot podjetnik in kdo ne.
2.

Psihološka šola podjetništva (The Psyichological Caracteristics of
Entrepreneurship) se prav tako ukvarja z osebnostnimi značilnostmi
podjetnikov in zagovarja mnenje, da podjetnike odlikuje poseben sistem
vrednot (etičnost, poštenost, odgovornost), in odnos do dela ter ţivljenja
nasploh (sposobnost prevzemanja tveganja in ţelja oziroma potreba po
doseţkih). Predstavniki te šole zagovarjajo stališče, da podjetnika ni mogoče
ustvariti v šoli, saj je veliko osebnostnih značilnosti prirojenih. Druge lastnosti,
kot so: sistem vrednot, ideali, ambicije, so pridobljene z vzgojo staršev, šole in
okolja v zgodnjih letih ţivljenja. Sposobnost prevzemanja tveganj ne definirajo
kot nagnjenje k prevzemanju velikih tveganj, saj je njihovo stališče, da
podjetniki ne marajo skrajnih situacij (veliko tveganje – povsem brez
tveganja), temveč podjetniki radi prevzamejo zmerna tveganja, kjer lahko s
kontrolo tveganja in spretnostjo ustvarijo dobiček.

3.

Klasična šola podjetništva (The Classical School of Entrepreneurship) se
ukvarja predvsem s prepoznavanjem podjetniških priloţnosti in izhaja iz
Schumpetrove definicije podjetnika, kjer je v ospredje postavljena
podjetnikova inovatorska vloga ter stališče, da lastništvo ni nujen pogoj za
podjetnika. Temeljni predpostavki te šole sta inovativnost in kreativnost v
povezavi s individualizmom ter svojeglavostjo, ki ima vpliv na ustaljene načine
mišljenja in vedenja. Inovatorji naj bi bili motivirani z zadovoljevanjem lastnih
potreb in se malo ozirali na interese širše druţbe. Podjetnika odlikuje
sposobnost prevzemanja tveganja in sposobnost sprejemanja odločitev v
negotovih situacijah ter občutek za prepoznavanje podjetniških priloţnosti, ki
jih s svojo kreativnostjo zna tudi izkoristiti.

4.

Manegerska šola podjetništva (The Management School of Entrepreneurship)
– v središču preučevanja te šole je podjetniško vedenje in vodenje ter
podjetnika definira kot organizatorja in managerja. Proučuje managerske
sposobnosti podjetnikov, ki organizirajo in s svojimi izkušnjami izpeljejo
določen podjetniški projekt s ciljem ustvariti dobiček, pri tem pa nase
prevzemajo tveganje za morebiten neuspeh. Šola zagovarja stališče, da mora
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imeti podjetnik sposobnost prepoznavanja priloţnosti in veliko managerskega
znanja ter izkušenj. Zato zagovarja tezo, da je mogoče podjetnike ustvariti s
treningom in izobraţevanjem, saj naj bi pri podjetništvu šlo za serijo naučenih
aktivnosti, ki so osredotočene na vodenje podjetij. Zagovarja stališče, da bi s
povečano ponudbo izobraţevalnih programov za podjetnike zmanjšali število
neuspelih podjetniških projektov.
5.

Voditeljska šola podjetništva (The Leadership School of Entrepreneurship)
enako kot managerska šola v središče preučevanja postavlja podjetniško
vedenje in vodenje, saj izhaja iz predpostavke, da je podjetnik voditelj, ki se
opira na sodelavce pri izvedbi podjetniških podjemov. Zato mora podjetnik
imeti sposobnost prilagoditve svojega načina delovanja potrebam ljudi, ki ga
obkroţajo, in jih znati motivirati. Biti mora vešč komuniciranja in
manipuliranja z ljudmi ter biti dober voditelj in mentor, saj je njegova ključna
naloga usmerjati, motivirati in voditi sodelavce. Znati mora oblikovati vizijo in
zanjo navdušiti sodelavce. Šola posebej poudarja mentorsko vlogo podjetnika,
ki jo definira kot prenašanje »skritih trikov obrti« na svoje varovance.

6.

Notranjepodjetniška šola podjetništva (The Intrapreneurship School of
Entrepreneurship) se ukvarja predvsem s podjetniškim presojanjem in
prilagajanjem spremenjenim razmeram ter se pojavlja kot odgovor na
pomanjkanje inovativnosti in tekmovalnosti znotraj velikih organizacij.
Usmerja se na posameznike znotraj večjih podjetij, ki se pri opravljanju
svojega dela vedejo podjetniško in prepoznavajo podjetniške priloţnosti.
Notranjepodjetniška šola predpostavlja, da spodbujanje podjetniškega vedenja
posameznikov vodi k inovacijam in posledično h koristim celega podjetja.

Za definiranje takega števila teorij oziroma šol podjetništva je bilo opravljenih
veliko raziskav posameznih avtorjev, kar ne preseneča, saj sta Stevenson in Cruikshank
dejala, da »podjetništvo sploh ni več vprašanje, ampak odgovor«.
Naj na tem mestu predstavimo pojmovanje podjetništva, kot ga vidijo, razumejo in
interpretirajo posamezni tuji in slovenski avtorji.
Ronstadt (1984 v Antončič et al. 2002, 30) opredeljuje podjetništvo kot proces, ki
mu podjetniki namenijo svoj čas in prizadevanja, prevzemajo pripadajoča finančna,
psihična in druţbena tveganja za ustvarjanje nečesa novega, vrednega ter prejmejo
pripadajoče nagrade v obliki denarja, osebnega zadovoljstva in neodvisnosti.
Timmons pravi: »Smo sredi tihe revolucije, kjer zmagujeta kreativnost in
podjetniški duh ljudi po vsem svetu. Verjamem, da bo njen vpliv na 21. stoletje enak ali
večji, kot je bil vpliv industrijske revolucije 19. in 20. stoletja.« (Timmons et al. 2003,
3). Podjetništvo je opredelil kot ključni dejavnik gospodarskega razvoja, saj povečuje
konkurenco in sili k stalnemu izboljševanju kakovosti, s čimer povečuje blaginjo
prebivalstva. Pospešuje tehnološki napredek in oblikuje nova delovna mesta.
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Podjetništvo je ustvarjanje nečesa, kar ima vrednost, iz praktično ničesar. Je proces
ustvarjanja in prilastitve priloţnosti ter vztrajanja, ne glede na vire, ki jih podjetnik
trenutno nadzira. Podjetništvo vključuje definiranje, ustvarjanje in razdelitev vrednosti
ter koristi posameznikom, skupinam, organizacijam in druţbi.
Kovač (1990, 1–14): Podjetništvo lahko preprosto opredelimo kot sposobnost
podjetnika, da na temelju kreativne ekonomske dejavnosti človeka in omejenih
proizvodnih faktorjev oblikuje učinkovito gospodarsko dejavnost. Avtor je mnenja, da
ne moremo pristati na nobeno vseobsegajočo definicijo podjetništva, saj je vsak človek
potencialni podjetnik, njegova uspešnost ali neuspešnost pa je odvisna od njegovih
sposobnosti, poslovne sreče, predvsem pa od institucionalnega sistema. Slednjega deli
na: a) ekonomske pogoje podjetništva; b) sociološke pogoje podjetništva in c) politične
pogoje podjetništva, za katere je prepričan, da brez političnih in ekonomskih vrednot,
kot so demokracija, liberalizem, svoboda in pluralizem, ki določajo način delovanja
pravne drţave, ni politične in ekonomske svobode, ki sta pogoj za razvoj podjetništva.
Avtor loči individualni in korporacijski model podjetništva ter ju pojasni: 1.
Individualno podjetništvo, ki temelji na trţni konkurenci malih in srednjih podjetij,
običajno pomeni tesno povezanost med lastninskimi, upravljavskimi in rizičnimi
faktorji znotraj podjetja (entrepreneurship). 2. Korporacijsko podjetništvo je povezano z
omejeno konkurenco in delitvijo lastninskih, upravljavskih in rizičnih funkcijah znotraj
podjetja (intrapreneuership).
Vahčič (1995, 304) podjetništvo definira kot proces, v katerem podjetniki ali
podjetniški timi odkrivajo poslovne priloţnosti in nato te uresničujejo. Za uresničitev
poslovnih priloţnosti zberejo potrebna sredstva in najpogosteje ustanovijo podjetje, ki je
pod njihovim nadzorom. Posledično je podjetništvo tesno povezano z ustanavljanjem
podjetij. Meni tudi, da je podjetništvo situacijski pojav, kar pomeni, da se lahko isti
ljudje v določenih okoliščinah obnašajo podjetniško, v določenih pa ne. V delu (2000,
50) pa meni, da je definicija podjetništva naslednja: »Podjetništvo je poskus ustvariti
dodano vrednost s pomočjo odkrivanja poslovnih priloţnosti, obvladovanja tveganj, ki
ustrezajo tej priloţnosti, in s pomočjo komunikacijskih ter managerskih sposobnosti in
znanj mobilizirati človeške, finančne ter materialne vire, potrebne za uspeh podjetja.« Iz
navedenega sledi, da je bistvo podjetništva v: i) povečevanju dodane vrednosti in ne le
doseganju dobička; ii) iskanju take uporabe sredstev, ki jih trg visoko ceni, in iskanju
dobrih poslovnih priloţnosti tako v okviru obstoječih kot tudi novih proizvodih,
tehnologijah, organizacijskih prijemih, podjetjih ter dejavnostih; iii) managerskih
sposobnostih podjetnika tj. da je sposoben poslovno priloţnost uresničiti in iv)
povezovanju pojma podjetništva z nastankom novega podjetja ali novih enot v okviru
obstoječega podjetja.
Tajnikar (2000 v Ruzzier et al. 2008, 17) pravi: »Podjetništvo lahko nastane
povsod, v velikih in malih podjetjih, v starih in novih poslih, v hitro rastočih podjetjih in
tistih, ki sploh ne rastejo, v zasebnih, javnih in tudi neprofitnih delih gospodarstva.
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Podjetništvo je v središču rastočih poslov in nekako pogoj za rastoče posle, če so ljudje,
zamisli in viri, torej dejavniki podjetništva, zanj potrebni pogoj.«
Glas (2001 v Ruzzier et al. 2008, 16) trdi: »Podjetništvo se uveljavlja v različnih
oblikah, zato ga je teţko preprosto opredeliti. Rečemo lahko, da obsega vse dejavnosti
posameznika ali podjetniške skupine, ki vodijo od prepoznane trţne potrebe prek
organizacije, pridobivanja in kombiniranja vseh potrebnih virov do uresničitve poslovne
priloţnosti in ustvarjanja nove dejavnosti. Je proces, v katerem podjetnik ali podjetniška
skupina v potrebnem času in s trudom ustvari nekaj, kar ima novo, večjo vrednost, pri
čemer se sreča s finančnimi, psihološkimi in sociološkimi tveganji, rezultat tega pa je
nagrada v denarni obliki ali kot osebno zadovoljstvo ali neodvisnost.«
Antončič je na svoji spletni strani (2002) zapisal: »Podjetništvo je oblika vedenja in
proces, pri katerem nosilci podjetniških pobud, podjetniki, iščejo poslovne priloţnosti,
te priloţnosti uresničujejo z ustvarjanjem novega (največkrat v obliki novega podjetja),
nove vrednosti, pri čemer vloţijo trud in sredstva ter tvegajo, nato pa poţanjejo rezultate
svojih prizadevanj.« V delu pa Antončič (v Antončič et al. 2002, 38) predhodnemu
doda: »Podjetništvo pa je, ne glede na vse teţave, trenutno najbolj uspešna metoda za
zapolnjevanje vrzeli med znanostjo in trgom, za ustvarjanje novih podjetij in uvajanje
novih izdelkov ter storitev za trg. Podjetniške dejavnosti pomembno vplivajo na
gospodarstvo nekega območja, saj postavljajo ekonomske temelje in zagotavljajo
delovna mesta. Glede na njegove učinke na celotno gospodarstvo in zaposlovanje
nekega območja je presenetljivo, da podjetništvo ni postalo osrednja točka
gospodarskega razvoja.«
Rebernik (2008, 31) Podjetništvo je neločljivo povezano s tveganjem,
obvladovanjem negotovosti in inoviranjem. Podjetništvo v podjetju ustvarja ustrezno
infrastrukturo in razmere za ustvarjanje inovacij, s pomočjo katerih v okolju podjetja
ustvarja preseţek prihodkov nad stroški in uresničuje več ciljev podjetja. Nemogoče je
govoriti o podjetništvu, ne da bi govorili o inovacijah in obratno. Dodaja, da so za
razumevanje podjetništva pomembni vsaj trije vidiki – poklicni, vedenjski in
druţbenoekonomski. Te pojasni: 1. Pri poklicnem vidiku gre pri podjetništvu za
vprašanja, povezana z izbiro poklica, lastništva podjetja in upravljanja lastnega podjetja.
Gre za individualno odločanje vsakega posameznika, ali bo poiskal sluţbo v danem
podjetju ali ustanovi ali se bo samozaposlil. 2. Z vedenjskega vidika gre za preučevanje
podjetniškega obnašanja v smislu iskanja in izkoriščanja poslovnih priloţnosti ter
organiziranja virov za njihovo realizacijo, ne glede na to, če gre za lastno podjetje ali
notranje podjetništvo. 3. Druţbenoekonomski vidik pa preučuje ekonomske in druţbene
vzroke ter učinke podjetništva na ponudbeni in povpraševalni strani.
Kot zadnjo definicijo podjetništva predstavljamo definicijo, ki jo je zapisal v
predgovoru monografije »Podjetništvo med ţeljami in stvarnostjo – GEM 2005«
(Rebernik 2006, 12) podjetnik Filip Remškar: »Podjetništvo odseva naše sposobnosti
ustvarjati nekaj novega; je močan skupek vizije, zagona, zaupanja, talenta in podpore, ki
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soustvarjajo poslovni in druţbeni napredek. Skupaj z inovacijami je podjetništvo eden
od »motorjev« ekonomske rasti: iskra, ki ustvarja nove proizvode, storitve, investicije,
podjetja, zaposlenost in druţbeno blaginjo. Kot takšno je podjetništvo temelj za
uresničevanje tako osebne, ekonomske in socialne blaginje kot blaginje celotne druţbe.«
Če zaključimo, lahko rečemo, da je podjetništvo ustvarjalni proces, v katerem
podjetniki namenjajo svoj čas in prizadevanje, prevzamejo finančna, psihična in
druţbena tveganja za ustvarjanje nečesa novega in vrednega ter za to prejmejo
pripadajoče nagrade v obliki denarja, osebnega zadovoljstva in neodvisnosti.
Poenostavljeno: v vsakdanjem ţivljenju na eni strani lahko rečemo, da so
podjetništvo aktivnosti, ki jih posamezniki ali skupine izvajajo za zadovoljevanje trţnih
potreb in s katerimi si ob osebnem prevzemanju tveganja prizadevajo doseči čim večji
finančni uspeh; po drugi strani pa podjetništvo povezujemo oziroma enačimo z
nastajanjem novih malih podjetij, ki jih ustanovijo podjetniki. Slednje razmišljanje je
povezano in najbrţ posledica dejstva, da nova podjetja brez podjetniškega razmišljanja
ne nastajajo.
2.1.3 Podjetje
Logično nadaljevanje prejšnjih dveh poglavij je opredelitev pojma podjetje. To je
okolje oziroma mesto, v katerem igra glavno vlogo podjetnik in v katerem se odvija
podjetniški proces.
Fenomen podjetja različne znanstvene discipline proučujejo z različnih vidikov in
vsaka si je za svoje potrebe izoblikovala tudi svojo definicijo: i) ekonomija, usmerjena v
makroekonomiko, obravnava podjetje kot ekonomsko celico oziroma enoto druţbe, ki
se racionalno odziva na spreminjanje trţnih razmer; ii) ekonomija, usmerjena v
mikroekonomiko in ekonomiko podjetja, pa mora poznati zgradbo, delovanje in vedenje
podjetja; iii) sociologija podjetje obravnava kot posebno druţbeno skupino;
iv) organizacijske vede obravnavajo podjetje kot sistem odnosov med ljudmi v zvezi z
opravljanjem dela itd.
Zelo pomembna znanstvena disciplina je tudi pravo, katerega podjetje zanima
predvsem kot subjekt različnih pravnih razmerij. Pravna znanost si je v ta namen
izoblikovala povsem uporabno definicijo, ki podjetje definira kot »premoţenje,
namenjeno in organizirano za opravljanje pridobitne dejavnosti, torej kot kapital, ki se
pravno personificira v obliki gospodarske druţbe« – definicija podjetja kot
»namembnega premoţenja«. Poleg tega pa se pravna znanost ukvarja s podjetjem tudi
zelo konkretno, kar bomo predstavili v nadaljevanju.
Eno od moţnih ekonomskih opredelitev podjetja je podal Rebernik (2008, 29 in
31). Podjetje zaposluje redke proizvodne vire in jih kombinira med seboj, da bi
proizvedlo in prodalo dobrine. Osnovna pojmovna opredelitev podjetja v Sloveniji:
podjetje je samostojna gospodarska enota z določenimi nalogami na področju
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proizvodnje, trgovine, storitev. Dodaja, da Teorija firme daje osrednje analitično
ogrodje za preučevanje podjetja in poslovnih organizacij na splošno.
Svoj pogled na podjetje sta podala Ruzzier in Konečnik (2007, 46) in ga predstavila
s citiranjem naslednjih avtorjev, ki pravijo: »Na virih osnovana teorija podjetij
obravnava podjetje kot administrativno tvorbo, ki zdruţuje skupek virov in predstavlja
entiteto za akumulacijo znanja (Penrose 1959).« Temu dodata: »Z izkušnjami
pridobljeno znanje daje podjetju znanje za izkoriščanje zalog heterogenih virov za
proizvodnjo specifičnih storitev. To pa zagotavlja podjetjem edinstveni značaj in vir
dolgoročnih konkurenčnih prednosti (Penrose 1959; Trevino in Grosse 2002; Das in
Teng 2000).«
Gostiša (1999) pravi, da se podjetje danes pojmuje kot druţbenoekonomski subjekt,
katerega druţbeno poslanstvo je zadovoljevanje interesov različnih druţbenih entitet,
imenovanih déleţniki oziroma udeleţenci organizacije (angl. stakeholders), pri čemer je
profitni interes lastnikov le eden izmed različnih relevantnih druţbenih interesov, ki se
zadovoljujejo v podjetju oziroma preko podjetja. Ta nova koncepcija podjetja se
imenuje »koncepcija podjetja kot skupnosti déleţnikov«.
Déleţniki oziroma udeleţenci organizacije – podjetja so vse tiste druţbene skupine,
ki so s svojimi interesi posredno ali neposredno vezane na podjetje oziroma udeleţene v
podjetju (opomba: odtod tudi pojem »déleţniki«). V grobem jih lahko razdelimo na
notranje (lastniki, managerji kot zastopniki lastnih interesov podjetja in zaposleni) ter
zunanje (kupci, dobavitelji, lokalna skupnost itd.) déleţnike.
Pravna znanost v Sloveniji podjetje praviloma opredeljuje pod pojmom
»gospodarska druţba« in ga opredeli kot asociacijo oseb, ki zasledujejo skupni in
individualni interes. Najdemo pa tudi opredelitev, ki pravi, da je podjetje »universitas
factii« – skupnost organiziranega premoţenja in ljudi ter ima naslednje značilnosti:
1) druţba je njegova pojavna oblika; 2) je gospodarska enota z materialnimi in
človeškimi sestavinami; ii) opravlja gospodarsko dejavnost; 3) pravno, vsebinsko in
prostorsko je podjetje ločeno od lastnika in iv) je središče avtonomnih
premoţenjskopravnih razmerij posebne vrste.
V to, kaj vse ureja in regulira pravo pri pojmu podjetje, se ne bomo spuščali,
predstavili pa bomo nekatere elemente, ki so opredeljeni v slovenski zakonodaji in
posredno povezani s pravom.
Kot podjetje pojmujemo vsak enovit poslovni subjekt, ki ima s pravnega vidika
definirano organizacijsko oziroma pravno obliko po določilih ZGD-1 (3. člen). Med
poslovne subjekte štejemo tako pravne kot fizične osebe, ki so skladne z Zakonom o
Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1).7
7

PRS je glavni vir podatkov o poslovnih subjektih v Sloveniji, katerega delovanje ureja
Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1) (Ur. l. RS št. 49/2006). Do leta 2002 je PRS
upravljal Statistični urad Republike Slovenije. Na podlagi Zakona o plačilnem prometu iz leta
2002 je bila pristojnost vodenja PRS prenesena na Agencijo Republike Slovenije za
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Za potrebe tega dela bomo na tem mestu predstavili, kako slovenski pravni akti
normativno regulirajo velikost podjetja, za katerega se v ekonomski strokovni literaturi
smatra, da je kreacija in odraz ustanoviteljeve vizije, zmoţnosti, vodstvenih sposobnosti
in značilnosti panoge.
ZGD-1 v prvem odstavku 55. člena pravi: »Druţbe (beri podjetja) se pri uporabi
tega zakona razvrščajo na mikro, majhne, srednje in velike druţbe z uporabo navedenih
meril na bilančni presečni dan letne bilance stanja: i) povprečno število delavcev v
poslovnem letu, ii) čisti prihodki od prodaje, in iii) vrednost aktive.«
Druţba se v posamezno kategorijo glede na velikost lahko razvrsti, če izpolnjuje
dve od teh meril, ki so konkretno prikazana v tabeli 2.2.
Tabela 2.2 Merila za opredelitev velikosti podjetja
Št. zaposlenih
Mikro
Malo
Srednje

< 10
< 50
≤ 250

Prihodki od prodaje
v EUR ne presegajo
2.000.000
7.300.000
29.200.000

Vrednost aktive
v EUR ne presega
2.000.000
3.650.000
14.600.000

Vir: ZGD-1, 55. člen

Velika druţba je po tem zakonu druţba, ki po gornjih kriterijih ni mikro, majhna ali
srednje velika druţba in ima več kot 250 zaposlenih. V vsakem primeru so velike
druţbe: i) banke, ii) zavarovalnice, iii) borza vrednostnih papirjev in iv) druţbe, ki po
56. členu ZGD-1 morajo pripraviti konsolidirano letno poročilo.
Slovenska zakonodaja je usklajena s pravnim redom Evropske unije (v nadaljevanju
EU).
Naj zaključimo to poglavje z navedbo meril ekonomske uspešnosti, za katerimi
morajo stremeti vsi podjetniki in vsa podjetja. Ti merili sta: profitabilnost in dodana
vrednost, saj je smoter delovanja vsakega podjetja ustvarjanje nove vrednosti.
2.2 Podjetniški proces
Logično nadaljevanje do sedaj napisanega je predstavitev procesa, zakaj, kdaj in
kako ter na kakšen način podjetniki (poglavje 2.1.1) ustanovijo podjetje (2.1.3).
Ključni dejavnik oziroma element v podjetniškem procesu je podjetnik oziroma
podjetniški tim (v nadaljevanju podjetnik), ki mora, kot (Antončič et al. 2002, 54),
poiskati, ovrednotiti in razviti priloţnost s premagovanjem sil, ki nasprotujejo
ustvarjanju nekaj novega. Po Antončiču (ibid.) podjetniški proces vključuje štiri
stopnje: 1) opredelitev in ovrednotenje priloţnosti; 2) priprava poslovnega načrta; 3)
določitev potrebnih sredstev in 4) vodenje ustanovljenega podjetja.
javnopravne evidence in storitve – AJPES. AJPES v skladu z določili zakona vodi in vzdrţuje
podatke o enotah poslovnega registra glede na določbe predpisov, ki urejajo registracijo
posameznih pravno organizacijskih oblik.
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Podjetniški proces je proces, v katerem podjetnik ustanovi novo podjetje, oziroma v
podjetniškem procesu podjetnik poišče trţno priloţnost, da bi uresničil svojo
podjetniško idejo, in ustanovi podjetje.
Kljub temu, da različni avtorji navajajo, da je podjetniški proces zelo kompleksen
in ga je teţko modelirati, ugotavljamo, da je v strokovni literaturi navedeno več
modelov podjetniškega procesa, med njimi: dinamični model podjetniškega procesa,
multidimenzionalni model podjetniškega procesa in Timmonsov model podjetniškega
procesa. Modeli so si zelo podobni, vsi so sestavljeni iz treh temeljnih elementov:
1) podjetnika, 2) poslovne priloţnosti in 3) virov. Modeli se razlikujejo le v pristopu
oziroma osredotočenosti na posamezni element, dejavnik ali vidik podjetniškega
procesa. Bistvo vsakega podjetniškega procesa predstavljamo v nadaljevanju.
Podjetnik najprej potrebuje podjetniško idejo, ki jo lahko najde v širšem ali oţjem
okolju, saj razni subjekti ţivljenjskega okolja potrebujejo za svoj obstoj in razvoj vedno
nove individualne, kolektivne, eksistenčne ali prestiţne dobrine. Spoznanja o
manjkajočih dobrinah podjetnik razvije kot svojo poslovno priloţnost. Zaznane
priloţnosti podjetniki različno zaznavajo in imajo različne nazore glede njih.
Poslovna priloţnost je vsaka zamisel o novem proizvodu ali storitvi v najširšem
smislu. Ko je poslovna priloţnost tudi poslovno preverjena in uresničljiva, postane
poslovna zamisel. Poslovna zamisel podjetnika vodi k zamisli in k uresničitvi enega ali
več podjetij za izvedbo poslovnih zamisli.
Podjetnik mora poslovno zamisel v teku sprejemanja odločitev subjektivno
ovrednotiti glede na: razlog nastanka, predvideni čas trajanja, obseg priloţnosti,
tveganje in donosnosti, ki jih le-ta prinaša. Zaznana podjetniška priloţnost mora biti
skladna z osebnimi spretnostmi in cilji podjetnika ter jo je moč uresničiti v danem
konkurenčnem okolju.
Tretji element podjetniškega procesa so potrebni viri: fizični poslovni viri (oprema,
poslovni prostori ...), finančni viri in človeški viri – ljudje oziroma sodelavci. Podjetnik
mora znati oceniti potrebe po virih, katere, koliko, kdaj jih potrebuje, in tudi glede na to,
po kakšni ceni so na razpolago. Priporočljivo je, da splete ustrezno socialno mreţo s
potencialni kupci in dobavitelji, sofinancerji, ponudniki raznih storitev, potencialnimi
sodelavci ter tudi z uradnimi institucijami okolja.
Podjetnik mora v teku odločanja o realizaciji poslovne zamisli izoblikovati svojo
vizijo o izvedbi zamisli in svojem mestu na trgu, saj vizija predstavlja projekcijo
porajajočega se podjetja v prihodnosti. Vse to mora ustrezno ovrednotiti in zapisati v
poslovni načrt.
Naj zaključimo z dejstvom, da se praviloma vsak podjetniški proces zaključi z
ustanovitvijo podjetja. Tega podjetnik ne stori zaradi imaginarnih vzgibov, temveč je
njegov cilj, da z delovanjem podjetja oziroma s kombiniranjem prvin poslovnega
procesa ustvari dobiček kot nagrado za njegov čas in prizadevanja ter prevzeta finančna,
psihična in druţbena tveganja.
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2.3 Rast in razvoj podjetja
Podjetnik praviloma ustanovi podjetje v ţelji, da bi le-to obstajalo daljše časovno
obdobje oziroma mu ţivljenjske dobe ne določa v naprej. Zato je podjetnik-lastnik
oziroma manager (v nadaljevanju podjetnik) tisti, ki je odgovoren in se odloča o tem,
kako bo dosegel preţivetje podjetja. Zaradi ţelje po obstanku podjetja se mora podjetnik
pri vodenju podjetja prilagajati spreminjajočemu se okolju, v katerem podjetje deluje.
Za uspešno in učinkovito delovanje podjetja je zelo pomembno, da podjetnik pozna in
zazna vse spremembe v okolju, saj je podjetje del oziroma podsistem tega okolja.
Iz teorije in prakse izhaja, da mora podjetje napredovati, se razvijati in rasti, sicer je
obsojeno na stagnacijo in v končni fazi na propad. Iz tega izhaja potreba po
kvalitativnem in kvantitativnem spreminjanju podjetja, ki sta objektivni nujnosti
vsakega podjetja.
Kvantitativno spreminjanje podjetja pojmujemo kot rast – tu gre za večanje obsega
dejavnosti podjetja; kvalitativno spreminjanje podjetja pa pojmujemo kot razvoj, kjer
gre za spremembe v smislu izboljšav. Oba pojma sta kljub razliki močno povezana in
nujna za preţivetje podjetja.
Tema razvoja in rasti ima v ekonomski literaturi ţe dolgo tradicijo, vendar kot
ugotavljajo avtorji (Pučko 1996, 37; Hätscher 1992, 1; Paul 1985, 1; Stetter 1994, 37) še
ni razvita teorija rasti in razvoja podjetja, temveč na tem področju za enkrat sočasno
obstajajo različne hipoteze o rasti in razvoju podjetja (povzeto po Duh in Kajzer 2002,
27).
V tabeli 2.3 prikazujemo Značilnosti rasti in razvoja kot jih pojmuje Kajzer, ki je (v
Duh in Kajzer 2002, 32) sicer zapisal: »[…] dilema – rast ali razvoj – v razvitih drţavah
ţe desetletja več ne obstaja. Model rasti je šel v zgodovino kot značilni model
industrijske druţbe, katere temeljni cilj je maksimiranje učinkovitosti. Pot v 21. stoletje
pa pelje preko razvoja, rast je lahko (in sme biti) le faza ţivljenjskega cikla podjetja.
Razvoja pa ni brez ustvarjalnega nemira, podjetništva, poskusa in prakse, tveganj in
nenehnega inoviranja, ki izhaja iz resničnih potreb ljudi [...]«
Tabela 2.3 Značilnosti rasti in razvoja
Rast
Kvantitativne spremembe
Povečanje učinkovitosti
Introvertiranost – proizvodna usmerjenost
Ekonomija obsega
»Economies of scale«
Veliki sistemi
Poslušnost in rutina
Vir: Duh in Kajzer 2002, 33.
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Razvoj
Kvalitativne spremembe
Povečanje uspešnosti
Ekstravertiranost – trţna usmerjenost
Ekonomija kakovosti in različnosti
»Economies of scope«
Organizacije »človeških razseţnosti«
Ustvarjalni nemir in inoviranje
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Rast je praviloma pojmovana kot povečanje obsega prodaje s ciljem povečanja
profita ter je posledica zavestne odločitve podjetnika. Za doseganje tega morajo biti v
podjetju sprejeti dolgoročni načrti in se izvajati ustrezne strategije. To obliko rasti
strokovna literatura imenuje kot generično obliko rasti. V tem primeru podjetja rast
dosegajo načeloma na dva načina: 1) s povečevanjem obstoječega trţnega deleţa na
domačem in/ali tujem trgu z obstoječimi izdelki ali 2) z ustvarjanjem novega deleţa v
določeni strukturi z novimi izdelki na domačem in/ali tujem trgu. Druge oblike rasti
podjetja pa so: rast z diverzifikacijo, rast s pomočjo licenc ali franšizinga, s t. i. jointventure posli in pripojitvami ter spojitvami.8
Razvoj je pojmovan kot stalen proces večanja kvalitete sestavin in virov ter pogojev
in procesov delovanja. Razvoj je praviloma povezan s človeškimi viri, inovativnostjo in
specializiranjem podjetja.
Za udejanjanje obeh, tako kvantitativnega kot kvalitativnega napredka podjetja, je
kot ţe navedeno zelo pomembno, da ima podjetnik jasno opredeljeno vizijo in da ima
podjetje sprejeto ustrezno politiko ter strategijo in izdelan poslovni načrt, kar v svoji
raziskavi ugotavljata tudi Skrt in Antončič (2004).
Kot smo navedli na zaključku predhodnega poglavja je podjetnikov primarni cilj
ustvarjanje profita, zato se postavi vprašanje, kako ta cilj doseči. Odgovor na to
vprašanje najdemo pri Tajnikarju (2000, 18–27), ki pravi: »Ekonomska teorija nas še
najlaţje pripelje do temeljnega vzroka, ki vodi podjetnike, da svoje podjetje usmerijo v
rast. To je maksimizacija profita. […] Brez profitnega motiva ne bi bilo kapitalskega
motiva, ne bi bilo trga, ne bi bilo konkurence in tudi podjetništva ne. Zato je tudi pri
rasti podjetja profitni motiv temeljni motiv.«
Posledično je rast podjetja tisto spreminjanje velikosti podjetja – proizvodnih
zmogljivosti, ki vodi do maksimizacije profita. Ker se profit ne spreminja sorazmerno z
rastjo podjetja, lahko zaključimo, da podjetje raste tudi tedaj, ko zmanjšuje svojo
velikost, če se ob tem povečuje profit. Zelo pomembno je, da podjetnik ve, kakšna je
optimalna velikost njegovega podjetja, pri kateri doseţe maksimalen profit.
Ker je podjetje podvrţeno številnim ekonomskim zakonitostim, mora podjetnik pri
zasledovanju cilja – rasti in razvoja podjetja – poznati in upoštevati ter spoštovati
najpomembnejše ustanovitveno razvojne zakonitosti, med katerimi so (Belak 1999,
221–230): 1 ţivljenjski cikel;9 2 krivulja izkušenj;10 3 spoznanja dobljena z uporabo

Več o tem v: Tajnikar 2000 in 2002; Timmons 2003.
Ţivljenjski cikel podjetja (ŢCP) temelji na poznavanju krivulje ţivljenja določenega
sistema od rojstva do smrti. ŢCP je navadno ponazorjen s fazami uvajanja, rasti, zrelosti in
zatona podjetja. V literaturi so navedena različna poimenovanja faz ŢCP. Poimenovanje
povzemamo po citiranemu delu, kjer Pumpin in Prange (1995, 133) navajata naslednje faze
razvoja podjetja: 1) pionirsko podjetje, 2) rastoče podjetje, 3) zrelo podjetje in iv) podjetje v
preobratu.
8
9

25

Podjetje, podjetnik in podjetništvo

PIMS (Profit Impact of Market Strategies) programa;11 4) zakonitosti tehničnotehnološkega razvoja12 in 5) potrebna celovitost in skladnost razvojnih potencialov
podjetja.13
Podjetje, ki je bilo ustanovljeno za izvajanje dejavnosti, ki je konkurenčno na trgu
in ima ustrezno razvito prilagodljivo organizacijsko strukturo, ima ustrezen način
vodenja, uresničevanja ter nadzora, ima opredeljeno politiko podjetja in sprejete
ustrezne strategije rasti, ima tudi bistveno večje moţnosti za preţivetje, rast in razvoj
kot podjetje, ki navedenega nima.
Wickham (2006, 517) pravi tudi, da če podjetnik prepozna in izkoristi priloţnost, ki
se mu ponudi na trgu, to pomeni, da ima konkurenčno prednost in je nagrajen z rastjo.
Dejavnike, ki vplivajo na rast podjetij Glas in Pšeničny (2000, 338–339) delita na
zunanje in notranje.
Kot zunanje dejavnike, ki so motorji ali zaviralci rasti podjetij navajata: 1)
dostopnost do financ za rast; 2) stopnja birokratizacije v okolju; 3) zakonodaja in
4) splošna podjetniška klima. Raziskovalna skupina Boston Consulting Group iz
Münchna je v raziskavi »Europe's 500 – Entrepreneurs for Growth« za leti 1998 in 1999
ugotovila, da drţavna deregulacija pomaga, saj so drţave z najvišjim indeksom
ekonomske svobode beleţile tudi najvišjo stopnjo rasti BDP.
Med notranjimi dejavniki hitre rasti navajata: i) nenehno in neprekinjeno
inovativnost podjetij ter dinamičnih podjetnikov; ii) profesionalizacijo, tj. vlaganje v
kadre, managerski tim in zaposlene; iii) razvijanje poslovne kulture, kvalitete in knowhow ter iv) internacionalizacijo, pripojitve in spojitve ter povezovanja (networking).
Tajnikar (2000, 22–23) po Mossu in Clarku (1990) predstavi ovire, na katere mora
podjetnik računati in jih upoštevati pri načrtovanju rasti saj mu sicer lahko preprečijo
rast podjetja. Ovire so lahko zunanjega ali notranjega izvora: 1) dostop do financ;
2) pristop do drugih virov; 3) pristop do usposobljene delovne sile in managementa;
4) pristop do trţnih kanalov; 5) konkurenti blokirajo dejavnosti podjetja; 6) vpliv
lokalnih oblasti; 7) sektorski oziroma trţni pogoji in 8) tehnologija.
Krivulja izkušenj pomeni: Pridobljene izkušnje podjetja v neki dejavnosti lahko zniţajo
stroške te dejavnosti. Izkušnje so tudi dejavnik lastnega razvoja, pomembna konkurenčna
prednost in pomembni za zniţevanje stroškov v podjetju.
11
Razvojna spoznanja dobljena z uporabo PIMS: Program je usmerjen v proučevanje več
dejavnikov na ROI (Return on Investment), vzporedno pa tudi na cash-flow. Poznamo osem
glavnih strateških vplivov na donosnost in čisti denarni tok, ki so: 1) intenzivnost investiranj,
2) produktivnost, 3) trţni poloţaj, 4) rast obdelovanega trga, 5) kakovost izdelka/storitve,
6) inovacije/diferenciacije, 7) vertikalne integracije in 8) kakovosti poslovodnega tima.
12
Zakonitosti tehnično-tehnološkega razvoja: Podjetja morajo poznati in upoštevati
globalne trende tehnično tehnološkega razvoja v svetu in doma, v oţjem panoţnem okolju.
13
Pri potrebni celovitosti in skladnosti razvojnih potencialov podjetja gre za potrebno
celovitost uresničitvenih potencialov: 1) političnih – interes udeleţencev za obstoj in razvoj
podjetja, 2) strateških – razvojne moţnosti in strategije in 3) izvedbenih oz. operativnih –
uresničitev opredeljenega razvoja.
10
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Ob predpostavki, da je rast najpomembnejši element in merilo uspešnosti v
podjetništvu, moramo opredeliti merila oziroma kazalnike s katerimi merimo rast
podjetja. V literaturi najdemo veliko teh, med njimi indeks Davida Bircha,14 trţni deleţ
in druge.
Za potrebe te naloge kot merila rasti, ki jih zasleduje podjetnik pri rasti in razvoju
podjetja, opredeljujemo: 1. rast čistega prihodka od prodaje; 2. rast čistega dobička; 3.
rast dodane vrednosti; 4. rast števila zaposlenih in 5. rast sredstev, 6. dolgoročnih
sredstev ter 7. kapitala.

Z Birchevim indeksom – DaBeg označujemo rast števila zaposlenih (ŠZ) v določenem
obdobju in pomeni absolutno razliko v zaposlenosti v določenem obdobju. Izračunamo ga tako,
da razliko števila zaposlenih v časovnem obdobju mnoţimo s količnikom istih podatkov, npr.
DaBeg=(ŠZ2008–ŠZ2003)*(ŠZ2008/ŠZ2003).
14
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3.1 Spodbujanje podjetništva v Evropski uniji
V drugem poglavju smo ţe omenili ameriškega ekonomista Davida Bircha, ki je
leta 1979 objavil rezultate sedemletne raziskave, katera je pokazala, da so podjetja z
manj kot 100 zaposlenimi v obdobju trajanja raziskave ustvarila 81 % novih delovnih
mest v ZDA. Glede na to, da je ustanavljanje novih delovnih mest eden od
najpomembnejših pokazateljev ekonomske rasti to pomeni, da so majhna podjetja
dejanski generator ekonomske rasti (Glas in Pšeničny 2000, 30).
Na osnovi rezultatov teh in podobnih raziskav ter dejstva, da EU zaostaja za
razvitimi drţavami kot sta ZDA in Japonska in v primerjavi z njima izgublja
konkurenčni boj, kar je razvidno iz slik 3.1 in 3.2, je tudi EU prisililo k drugačnemu
razmišljanju.
Iz slike 3.1 je jasno razvidno, da je BDP EU konstantno zaostajal za BDP ZDA in
je s koncem 20. oziroma na začetku 21. stoletja na prebivalca zaostajal za ZDA ţe več
kot 30 %, kar je razvidno iz desnega grafa. Na levem grafu je prikazana absolutna
vrednost BDP na prebivalca. V letu 2000 je, izračunano po cenah iz leta 1995 (EC,
DEFA AMECO 2004, 77), EU zaostajala za ZDA za skoraj tretjino vrednosti oziroma
10.000 EUR.
Slika 3.1

BDP na prebivalca ZDA:EU (1960–2002)
V tisočih EUR PPS*

1960

1970

1980

1990

%

2000

1960

1970

1980

1990

Opombe: * po stalnih cenah iz leta 1995
US – Zdruţene drţave Amerike
EU – Evropska unija
EU trend level as % of US – raven doseţenega % deleţa BDP EU v BDP ZDA
Vir: EC, DGEFA, AMECO 2004, 9.
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Enako kot pri kazalcu BDP na prebivalca je EU zaostajala za ZDA in Japonsko tudi
na področju zaposlovanja, ki je, kot smo navedli, eden od pomembnejših pokazateljev
in dejavnikov razvoja.
Na sliki 3.2 so grafično in absolutno prikazani podatki o stopnji brezposelnosti (levi
graf) in stopnji zaposlenosti (desni graf). V obeh primerih Evropa krepko zaostaja za
ZDA in Japonsko.
Slika 3.2

Stopnja brezposelnosti oziroma zaposlenosti v EU, ZDA in Japonski

Vir: slika izdelana po podatkih Eurostat 2009.

Navedena dejstva in proces globalizacije ter tehnološke revolucije, ki sta močno
vplivala na svetovno gospodarstvo in ţivljenje ljudi, je odločilno vplivalo na spoznanje,
da EU ni sposobna konkurirati ZDA in drugim razvitim drţavam.
Začela se je resneje zavedati pomena, ki ga ima podjetništvo – predvsem mala
podjetja na zaposlovanje in druge pokazatelje ekonomske ter gospodarske rasti in
sprejela ustrezne zavezujoče odločitve povezane s podjetništvom, ki je na koncu
pripeljalo do listine pod imenom »Lizbonska strategija« (več o strategiji v
nadaljevanju).
3.2 Sprememba odnosa do podjetništva v Evropski uniji
Pred letom 1986 je EU posvečala pozornost, v kolikor jo sploh je, javnim oziroma
velikim podjetjem, saj so v šestdesetih in sedemdesetih letih ekonomisti zaradi
ekonomije obsega, novih tehnologij proizvodnje, načrtovanja in distribucije, hvalili
prednosti multinacionalk. Tedaj, tj. 1986, je EK sprejela prvi program v prid MSP.
Po sprejemu t. i. »Enotnega evropskega akta«15 leta 1986, ki je pričel veljati leta
1987, so se drţave članice na podlagi določil 157. člena16 Pogodbe Evropske skupnosti

15

EEA, dosegljiv na: http://eur–lex.europa.eu/sl/treaties/dat/11986U/word/11986U.doc
V tem členu so se drţave članice EU zavezale, da bodo pomagale ustvariti ugodne
pogoje za razvoj podjetij, industrije in inovacij. Celotno besedilo prečiščene različice Pogodbe o
ustanovitvi Evropske skupnosti iz leta 2002 je dostopno na: ehttp://eur-lex.europa.eu/en/
16
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(v nadaljevanju PES) in 130. člena Pogodbe o Evropski uniji17 (PEU) iz leta 1992
zavezale cilju vzpostavitve enotnega trga, to je prostora brez notranjih meja, v katerem
je zagotovljen prost pretok blaga, oseb, kapitala in storitev. S tem so bili vzpostavljeni
pogoji, da med svojo politiko konkretneje vključi tudi podjetništvo.
Leta 1992 je tako Evropska komisija18 (EK) ustanovila Evropski observatorij za
MSP – Observatory of European SME's,19 katerega naloga je bila izdajanje neodvisnih
letnih poročil o stanju MSP in njihovih moţnostih razvoja v skupnosti. V tretjem letnem
poročilu, izdanem leta 1995, je Observatorij opozoril, da je treba ukrepe za pomoč
razvoju MSP prilagoditi trenutnim spremembam v okolju, zlasti globalizaciji trgov,
razvoju informacijske druţbe in izzivom rasti, konkurenčnosti ter zaposlovanja
(Moussis 1999, 319).
EK je namenila večjo pozornost MSP predvsem zaradi novih delovnih mest, saj so
multinacionalke tedaj pričele s selitvijo svojih obratov v področja s cenejšo delovno
silo. Posledično se je v Evropi večalo število brezposelnih. Podjetništvo je konkretno
opredelila kot »dinamičen proces, s katerim posamezniki, ki premorejo samostojnost in
sposobnost za prevzemanje tveganja ter imajo občutek osebne odgovornosti,
prepoznavajo gospodarske priloţnosti in delujejo v smeri inovativnega razvoja novih
treaties/dat/12002E/htm/12002E.html; v slovenskem jeziku pa na http://www.uradni-list.si/
files/RS_-2004-027-00024-MP~P014-0000.PDF.
17
Člen 130
1. Skupnost in drţave članice skrbijo za zagotovitev pogojev, ki so potrebni za
konkurenčnost industrije Skupnosti.
Zato je njihovo ukrepanje v skladu s sistemom odprtih in konkurenčnih trgov namenjeno:
– pospeševanju prilagajanja industrije strukturnim spremembam;
– spodbujanju okolja, ki je naklonjeno pobudam in razvoju podjetij v celotni Skupnosti,
zlasti malih in srednjih podjetij;
– spodbujanju okolja, ki je naklonjeno sodelovanju med podjetji;
– podpiranju boljšega izkoriščanja industrijskega potenciala politike inovacij, raziskav in
tehnološkega razvoja.
2. Drţave članice se med seboj posvetujejo v povezavi s Komisijo in po potrebi uskladijo
svoje ukrepanje. Komisija lahko da kakršno koli koristno pobudo za pospeševanje takšnega
usklajevanja.
3. Skupnost prispeva k doseganju ciljev iz odstavka 1 s politikami in dejavnostmi, ki jih
uresničuje v skladu z drugimi določbami te pogodbe. Svet se lahko na predlog Komisije ter po
posvetovanju z Evropskim parlamentom in Ekonomsko-socialnim odborom soglasno odloči o
posebnih ukrepih v podporo ukrepanju drţav članic za doseganje ciljev iz odstavka 1. Ta naslov
ne daje podlage za uvedbo kakršnih koli ukrepov Skupnosti, ki bi lahko povzročili izkrivljanje
konkurence.
18
Evropska komisija ima štiri glavne naloge: 1. predlaga zakonodajo Parlamentu in Svetu;
2. upravlja in izvaja politike ter proračun EU; 3. uveljavlja evropsko zakonodajo (skupaj s
Sodiščem Evropske skupnosti); 4. zastopa Evropsko unijo na mednarodnem prizorišču, na
primer s tem, ko se pogaja o sporazumih med EU in drugimi drţavami.
19
EC, MSP-OESME Dosegljivo na: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts–
figures–analysis/sme–observatory/index_en.htm.
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proizvodov ter iščejo nove trţne poti tako za blago kot storitve.« (EC, COM (98) 222
final 1998, 1)
Prakse drţav članic na tem področju so bile različne, vse pa so ţelele ustvariti kar
se da ugodno poslovno klimo in okolje za razvoj malega gospodarstva. Ker je bila
večina konkretnih ukrepov sprejeta na ravni drţav članic, je EK prevzela funkcijo, da
preko svojih instrumentov (priporočila, direktive, resolucije, sklepi, skupna stališča,
skupni okvirji, skupni ukrepi, finančni programi, delovni programi, akcijski načrt in
končno predlogi za spremembo pogodbe skupnosti) poenoti najboljše prakse drţav
članic in jih uveljavi na celotnem področju skupnosti.
EK je ţe leta 1994 postavila skupni okvir za MSP v EU, ki je vseboval:
i) oblikovanje pravnega okvira za podporo ustanavljanju in razvoju MSP v EU,
internacionalizacijo le-teh ter spodbujanje konkurenčnosti; ii) ustvarjanje poslovnega
okolja in odpravo ovir pri čezmejnem poslovanju; iii) pospeševanje sodelovanja med
podjetji tudi prek mreţe EURO-INFO centrov v različnih regijah EU ter s tem poskus
poenotenja politike članic do podjetništva s t. i. »Integriranim programom«. Ta program
je EK nadgradila in oblikovala s še bolj ambiciozno politiko v korist MSP, s poudarkom
na ciljni pomoči MSP.
V prvih dveh programih so drţave članice samostojno definirale prednostne cilje
podjetniške politike in predlagale ukrepe za njihovo uresničitev. Leta 1995 je EK skupaj
s poročilom predstavila paket političnih ukrepov v korist MSP (Tretji večletni program
za MSP)20 Evropskemu Svetu (v nadaljevanju ES) v Madridu (EC, CSE (95) 2087
1995), kjer je bilo definiranih pet prednostnih ciljev podjetniške politike skupaj z
ukrepi. ES je podprl tak pristop in spodbudil EK, da cilje tega dokumenta realizira v čim
krajšem času.
Kot pravi Moussis (1999, 320) so od leta 1990 potekali trije večletni programi v
prid MSP. Tretji večletni program (1997–2000), je izvajal politiko podpore MSP in
uvedel vrsto novih pobud. Cilji programa, kot navaja Moussis (ibid.), so bili:
poenostavitev in izboljšanje administrativnega, zakonskega podjetniškega okolja;
izboljšanje finančnega okolja za podjetja; pomoč MSP pri evropeizaciji in
internacionalizaciji strategij; krepitev konkurenčnosti MSP in izboljšanje dostopa do
raziskovalnih dejavnosti, inovacij ter izobraţevanja; spodbujanje podjetniškega duha in
podpora posebnim ciljnim skupinam, kot so obrtne industrije, mala podjetja, ţenske ter
mladi podjetniki. Za dosego teh ciljev je EK sprejela nov integrirani program v prid
MSP in obrtnemu sektorju. Z integriranim programom si je prizadevala znotraj
koherentnega globalnega omreţja zagotoviti usklajeno delovanje drţav članic EU, s
katerim bi MSP olajšali moţnosti, ki se jim ponujajo, okrepili njihovo konkurenčnost,
spodbujali podjetniškega duha in s tem prispevali k reševanju brezposelnosti. Integrirani
program je ponudil tri vrste ukrepov v tesnem sodelovanju vseh, ki se ukvarjajo z
Ta instrument pomoči se izvaja še danes kot (7.) okvirni program za raziskave in
tehnološki razvoj Evropskih skupnosti ter je centraliziran program.
20
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razvojem MSP: (i) odgovorno delovanje drţav članic, kot je dostop MSP do
informacijske druţbe, foruma o podjetništvu ali foruma o obrti in malih podjetjih,
ii) pomoči EU v obliki ukrepov, ki so določeni v tretjem večletnem programu za MSP
in iii) ukrepi, sprejeti v skladu s politiko EK, kot je preprostejša zakonodaja za notranji
trg (SLIM21), kreditna jamstva za zaposlovanje, uvedba valute EUR, podpora za
mednarodno sodelovanje, inoviranje v MSP in trţno usmerjen tehnološki razvoj.
Od takrat naprej je spodbujanje podjetništva in podpora malim podjetjem, ţenskam
ter mladim podjetnikom vključena v tekočo politiko EK kot njen pomemben element.
Politika podjetništva je postala pomembno vprašanje, ki je bilo vključeno tudi v
pripravljanje dokumentov reform v okviru Agende 2000.22
Iz navedenih podatkov je razvidno, da je bila dinamika evropskega gospodarstva
prenizka, da bi lahko konkurirala ZDA in Japonski.
Zavedajoč se tako mikro kot makroekonomskega pomena podjetništva in s ciljem
stabilnih makroekonomskih pogojev, ki so eden ključnih elementov pri spodbujanju
podjetništva, je EK predlagala ES več dokumentov, med njimi Prednostne naloge za
prihodnost (EC, COM (98) 222 final. 1998), v katerega so bile vključene vse dotedanje
aktivnosti in sprejeti dokumenti kot so: i) Akcijski načrt za inovacije (EC,COM (96)
589 final 1996); ii) zahteva do drţav članic, da v cilju podpore podjetništvu ustrezno
uredijo svoje nacionalne akcijske načrte zaposlovanja; iii) Akcijski načrt enotnega trga
(EC, COM (97) 184. final 1997a); iv) Pobude za evropsko inovativnost v elektronskem
poslovanju (EC, COM (97) 157 1997) ter drugo. Vsi ti dokumenti evropske politike so
dokončno postali zavezujoči za vse članice po sprejemu Amsterdamske pogodbe leta
1997.
ES je kot eno glavnih prioritet postavil spodbujanje zaposlovanja, kar je vodilo k
načrtovanju niza »smernic zaposlovanja«, ki so bile razporejene v štiri tematske
prednosti: zaposljivost, podjetništvo, prilagodljivost in enake moţnosti.
Vse drţave članice so morale te smernice upoštevati pri pripravljanju svojih letnih
nacionalnih akcijskih načrtov (npr. akcijski načrt za zaposlovanje). EK in Svet
ministrov redno analizirata in primerjata nacionalne akcijske načrte drţav članic ter
ocenita, če se cilji EU na konkretnih področjih izpolnjujejo.

21

SLIM: Simples legislation for the internal market.
Agenda je akcijski program Evropske unije, katerega glavni cilji so bili in so še reforme
skupne kmetijske in regionalne politike ter vzpostavitev novega finančnega okvira za obdobje
2000–06 in naprej v pričakovanju širitve EU na vzhod. Cilji Agende 2000: i) »posodobitev
evropskega modela kmetijstva«; ii) »zmanjševanje razlik v bogastvu in gospodarskih moţnostih
med regijami« ter iii) »določitev prednostnih nalog ob skromnem povečanju proračuna
prihodkov do leta 2006« in naprej. Predlog reforme v okviru »Agenda 2000« je EK objavila v
juliju 1997. Dokončno so bile reforme dogovorjene z vsemi 15. članicami EU na srečanju
Evropskega sveta v Berlinu marca 1999. Http://en.wikipedia.org/wiki/Agenda_2000 (EC
1999b).
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Za izvedbo aktivnosti in doseganje teh ciljev je EK leta 2000 ustanovila tudi
Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo.
EK je v »Prednostnih nalogah za prihodnost« poudarila in opozorila na pomembne
elemente, ki pozitivno vplivajo na razvoj. Zapisala je, da je podjetniška kultura
bistvenega pomena za prihodnjo konkurenčnost evropske ekonomije in za rast
evropskega gospodarstva, zato je treba ustvarjati okolje, v katerem se bo le-ta razvijala.
Izpostavljena je bila potreba po uvedbi enotne valute, razvoju elektronskega poslovanja,
enotnosti evropskega trga, spodbujanju inovativnosti in povezavi med izobraţevalnimi
institucijami ter gospodarstvom.
Vsa ta spoznanja, ki so posledica dejstva, da Evropa gospodarsko zaostaja za
drugimi razvitimi drţavami, in ţe sprejeti dokumenti so na koncu pripeljali do tega, da
so voditelji drţav in vlad EU spoznali da evropsko gospodarstvo potrebuje temeljito
prenovo, če ţeli na svetovnem trgu še naprej ostajati konkurenčno.
Na srečanju ES 23. in 24. marca 2000 v Lizboni so voditelji začrtali vrsto
ambicioznih reform, tako na nacionalni kot na evropski ravni, in sprejeli tako
imenovano Lizbonsko strategijo, ki je določila strateške prioritete in konkretne razvojne
cilje, katere naj bi EU dosegla do leta 2010.
3.2.1 Lizbonska strategija in podjetništvo
Z Lizbonsko strategijo23 si je EU postavila za cilj, da bi EU do leta 2010 postala
najbolj konkurenčno, dinamično ter na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, ki naj bi
zagotavljalo polno zaposlenost, ekonomsko in socialno kohezijo ter varstvo okolja in
trajnostni gospodarski razvoj. Eden od najpomembnejših elementov te strategije je bilo
tudi podjetništvo kot element razvoja, rasti in posledično blaginje v EU.
Ta cilj vključuje povečanje stopnje zaposlenosti od 61 na 70 odstotkov do leta
2010, oziroma 20 mio. dodatnih delovnih mest. Povprečna realna letna stopnja rasti naj
bi se s povprečja 2,1 odstotne točke povečala na 3 odstotne točke realno za povprečje
desetletnega obdobja.
Za dosego tega cilja so voditelji drţav sprejeli odprt program, ki je obsegal
kratkoročne politične pobude in srednje ter dolgoročne gospodarske reforme, kar
pomeni, da je bil odprt za usklajevanje na osnovi izdelanih analiz na podlagi
kvantitativnih in kvalitativnih kazalcev izvajanja regionalnih in nacionalnih politik
Lizbonske strategije.
Lizbonska strategija je predstavljala temeljno usmeritev za drţave članice EU za
delovanje na številnih področjih s ciljem i) dviga konkurenčnosti EU na svetovnem
trgu; ii) zagotavljanja boljših delovnih mest in iii) trajnostnega razvoja.

Celotno besedilo Sklepov predsedstva ES v Lizboni je moţno najti na spletni strani:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100–r1.en0.htm
oziroma http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm (ES 2000).
23
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V dokumentu so bili na novo opredeljeni strateški cilji EU, med katerimi so za
področje podjetništva posebej pomembna poglavja, ki govorijo o: i) informacijski
druţbi za vse; ii) vzpostavitvi evropskega prostora za raziskave in inovacije;
iii) ustvarjanju prijaznega okolja za začetek delovanja in razvoj inovativnih podjetij,
zlasti MSP; iv) gospodarskih reformah za celovito delovanje notranjega trga;
v) učinkovitosti in integriranosti finančnih trgov; vi) usklajevanju makroekonomske
politike: fiskalni konsolidaciji, kakovosti in vzdrţnosti javnih financ.
Poleg navedenih poglavij se podjetništva posredno tičejo tudi poglavja:
»Izobraţevanje in usposabljanje za ţivljenje in delo v druţbi znanja« ter »Mobilizacija
potrebnih sredstev« in druga.
Kot zaključek prve faze sprejemanja Lizbonske strategije na nivoju ES šteje
zasedanje ES v Göteburgu,24 kjer je bila prioritetama iz Lizbone – gospodarskemu
razvoju in povečanju socialne kohezije dodana še tretja prioriteta k Lizbonski strategiji,
in sicer okoljska dimenzija.
Poleg samih prioritet Lizbonske strategije je za podjetniški sektor najpomembnejše
srečanje ES v Feiri,25 kjer so na osnovi sklepov iz marca v Lizboni, junija 2000 sprejeli
Odločbo ES o večletnem programu za podjetja in podjetništvo ter zlasti za MSP (2000–
2005)26 in potrdili na Svetu za splošne zadeve sprejet pomemben dokument za nadaljnji
razvoj podjetništva v EU, in sicer »Evropsko listino za mala podjetja«, ki določa
priporočila za mala podjetja in je zajemala desetih ključnih področij: i) izobraţevanje in
usposabljanje za podjetništvo; ii) cenejšo in hitrejšo ustanovitev podjetja; iii) boljšo
zakonodajo in predpise (manjše druţbe naj bi bile izvzete iz nekaterih zakonov); iv)
zagotavljanje strokovnega znanja ter svetovalno podporo; v) izboljšanje dostopa do
interneta; vi) čim boljši izkoristek enotnega trga; vii) obdavčitev in finančne zadeve;
viii) krepitev tehnološke sposobnosti malih podjetij in njihovo grozdenje; ix) z uporabo
uspešnih e-poslovnih modelov razvijati vrhunsko podporo malim podjetjem in
x) razvijati močnejše in bolj učinkovite zastopanje interesov malega gospodarstva na
ravni EU in nacionalni ravni. Listina temelji na izoblikovanju podjetniškega duha s
toleranco do morebitnih neuspehov.
Leitão in Baptista sta zapisala (2009, v), da je eden od glavnih izzivov, s katerimi se
soočajo drţave članice EU po sprejemu Lizbonske strategije, sprejeta temeljna strateška
opredelitev, da je podjetništvo sila regionalnega razvoja in gospodarske rasti.

24

Dosegljivo na: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData
/en/ec/00200–r1.en1.pdf (ES 2001).
25
Dosegljivo na: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData
/en/ec/00200–r1.en0.htm (ES 2000).
26
Odločba ES dosegljiva na:
http://209.85.129.132/search?q=cache:5RC_2sVhb4gJ:ccvista.taiex.be/Fulcrum/CCVista/SI/320
00D0819–SI.doc+Feira+Evropsko+listino+za+mala+podjetja&cd=4&hl=sl&ct=clnk&gl=si
(2000).
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Uresničevanje tega cilja je med operativnimi cilji Lizbonske strategije, ki so usmerjeni v
izboljšanje učinkovitosti Evropskih regij opredeljen kot prednostni cilj.
Ţakelj (2004, 22) navaja, da je v Lizbonski strategiji prepoznana potreba po
radikalnem preoblikovanju evropskega gospodarstva, če ţeli EU do leta 2010 doseči
cilje te strategije, med katerimi je tudi dvig povprečne stopnje zaposlenosti od 63,3 % v
letu 2000 na 70 % v letu 2010. Odločilno vlogo pri doseganju tega cilja naj bi odigrala
ravno MSP, zato danes večina politik in programov na ravni EU vključuje komponento
spodbujanja MSP in ustvarjanja prijaznega okolja za ustanavljanje ter razvoj poslovanja
podjetij.
Uresničevanje v letih 2000 in 2001 sprejetega dokumenta Lizbonske strategije je
kmalu pokazalo, da se proces reform osredotoča na preveliko število včasih neustreznih
in preambicioznih prednostnih nalog, da je preveč zapleten in da niso jasno
porazdeljene odgovornosti med institucijami EU ter drţavami članicami.
Leta 2002 je ES v Barceloni (ES 2002) pozval drţave članice k hitrejšemu
izvajanju Evropske listine za mala podjetja in posvetil posebno pozornost temu, da
morajo članice s spremembo zakonodaje ustvariti razmere ter okolje, ki bo spodbujalo
podjetniško aktivnost in omogočalo preprosto ustanavljanje novih podjetij. Prvič je bila
eksplicitno omenjena moţnost uporabe interneta za ustanovitev podjetja.
V iskanju rešitev, kako realizirati cilje Lizbonske strategije, je EK leta 2003
sproţila javno razpravo z objavo »Zelene knjige o podjetništvu« (EC, COM (2003) 27
final 2003) v kateri sta bili za razmišljanje politikom, podjetnikom in posameznikom
postavljeni dve vprašanji: (a) Zakaj tako malo Evropejcev ustanovi lastno podjetje? in
(b) Zakaj je v Evropi tako malo rastočih podjetij?
Leta 2004 je EK na spomladanskem vrhu ES predstavila »Akcijski načrt za
podjetništvo«, katerega bistveni cilj so bili: 1. spremeniti stališča druţbe in okolja do
podjetništva in podjetnikov; 2. ustvarjanje pogojev za spodbuditev posameznikov, da
postanejo podjetniki; 3. omogočiti, da MSP in podjetniki prevzamejo pomembnejšo
vlogo pri odločanju o rasti in konkurenčnosti; 4. izboljšati pogoje za dostop do
financiranja malih in srednjih podjetij ter podjetnikov in 5. oblikovanje upravnega in
regulativnega okvira za MSP.
Ob pregledu poročila o izvajanju Lizbonske strategije v vseh drţavah članicah je
ES sklenil, da se bo izdelala revizija uresničevanja Lizbonske strategije in v ta namen
oblikovana delovna skupina pod vodstvom Wima Koka,27 ki je novembra istega leta
podala poročilo28 (v nadaljevanju Poročilo) (Kok 2004), v katerem je zasnovala nove
smernice izvajanja Lizbonske strategije, saj dinamika uresničevanja ni bila zadostna.

27

Sestava skupine strokovnjakov za prenovo Lizbonske strategije je dosegljiva na:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/518&format=HTML&aged=0&
language=EN&guiLanguage=en (2004).
28
Dosegljivo na: http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/kok_report_en.pdf.
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Na osnovi Poročila se je ES odločil, da morajo drţave članice pripraviti nacionalne
načrte izvajanja reform za dosego ciljev Lizbonske strategije in letno poročati EK o
njihovi realizaciji. ES je tudi naročil EK, da ob upoštevanju izsledkov Poročila v
dogovoru z drţavami članicami do začetka leta 2005 pripravi predloge za uspešnejše
doseganje strateških ciljev Lizbonske strategije.
Kot smo ţe navedli, napredek, ki je bil doseţen v petih letih izvajanj Lizbonske
strategije, ni bil zadovoljiv, razkorak med potencialom rasti v Evropi in rastjo v drugih
primerljivih drţavah se je še povečal. Zato je EK na spomladanskem vrhu ES 2005 v
Bruslju pod naslovom »Skupna prizadevanja za gospodarsko rast in nova delovna mesta
– Nov začetek za Lizbonsko strategijo« (EC COM 24 2005), drţavam članicam
predlagala spremembe Lizbonske strategije, ki jo je Svet tudi potrdil.
Uspešno izvajanje prenovljene strategije je bila prednostna naloga EK, ki je
posebno pozornost namenila MSP in poenostavitvi administrativnih postopkov ter
zniţanju stroškov, ki so povezani z ustanavljanjem in delovanjem teh podjetij v
prijaznem poslovnem okolju. Prav tako si je v cilju, da bi bila podjetja na globalnem
trgu uspešna, prizadevala za uspešen zaključek pogajanj o liberalizaciji svetovne
trgovine pod okriljem Svetovne trgovinske organizacije ter za napredek pri drugih
dvostranskih in regionalnih gospodarskih sporazumih.
Sprejete odločitve, povezane z Lizbonsko perspektivo in podjetništvom je EK
vgradila v dokumente nove programske perspektive 2007–2013.
3.2.2 Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo
Sočasno z sprejemom Lizbonske strategije leta 2000 je bil v okviru EK ustanovljen
poseben oddelek – Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo (v nadaljevanju
GDPI), nekakšno ministrstvo oziroma operativni organ, za katerega je s strani
Komisije29 zadolţen podpredsednik Komisije komisar Günter Verheugen, ki pravi, da
sta podjetništvo in industrija »močna konja, ki vlečeta evropski voz« in dodaja, da
morajo vlade članic EU preprečiti preobremenitev voza z nepotrebnimi
obremenitvami«. Podatke, ki jih uporabimo v tem poglavju, smo pridobili na spletni
strani Evropske komisije v segmentu Podjetništvo in industrija. 30
Dejavnosti GDPI temeljijo na načelih, ki jih določa PES v naslednjih členih:


členi 28, 29, 30 o prostem pretoku blaga;

»Komisija« je ekipa komisarjev – po en predstavnik iz vsake drţave članice EU – ki so
imenovani za vodenje in odločanje. Izraz »Komisija« pomeni tudi samo institucijo in njeno
osebje, ki je razdeljeno na oddelke, ki se imenujejo »generalni direktorati« (GD) in »sluţbe«
Vsak GD je odgovoren za določeno politično področje, vodi ga generalni direktor, ki odgovarja
enemu od komisarjev. GD so tisti, ki načrtujejo in pripravljajo zakonodajne predloge Komisije,
ki postanejo uradni takrat, ko jih z večino Komisija sprejme na svoji seji. Za povezavo med GD
in Komisijo skrbi Generalni sekretariat Komisije, ki je neposredno odgovoren predsedniku
Komisije. Ta dokument se nato pošlje v obravnavo ES in Evropskemu parlamentu.
30
Dosegljivo na: http://ec.europa.eu/enterprise/ dg/index_en.htm. (EC, GDPI).
29
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člen 95 o enotnem trgu;
člen 152 o javnem zdravju;
člen 157 o konkurenčnosti;
členi 211, 226 in 228 (2), o pristojnostih Komisije;
naslov XVIII o inovativnosti v raziskavah.

Z vidika podjetništva si GDPI prizadeva:






spodbuditi Evropsko strategijo za gospodarsko rast in delovna mesta;
okrepiti trajnostno konkurenčnost evropske industrije (industrijska politika);
povečati inovativnost;
spodbuditi rast malih in srednje velikih podjetij;
zagotoviti evropski industriji in prebivalcem vse prednosti enotnega trga blaga.

Na področju konkurenčnosti, industrijske politike, inovativnosti v podjetništvu in
enotnega trga GDPI sledi naslednjim večletnim ciljem:








spodbuditi gospodarsko in upravno reformo ter zagotoviti boljše zakonodajno
okolje za podjetništvo;
z mednarodnimi dejavnostmi spodbuditi konkurenčnost evropskih podjetij;
spodbuditi konkurenčnost industrijskih panog in pomagati podjetjem pri
ključnih vprašanjih trajnostnega razvoja;
spodbuditi oziroma pospešiti inovativnost v Evropi;
spodbuditi ugodne okvirne pogoje za MSP;
zagotoviti pravilno uporabo zakonodaje EU;
izboljšati delovanje notranjega trga.

Politika EU, za katero je zadolţen GDPI ţeli na področju podjetništva in industrije
zagotoviti poštene in enake pogoje konkurence ter trgovanja za vsa podjetja, narediti
Evropo privlačno za naloţbe in delo ter omogočiti rast industrijskih panog, ki temeljijo
na znanju in inovativnosti. EU upošteva posebne značilnosti in potrebe posameznih
sektorjev (kot so ţivila, moda in oblikovanje, informacijska tehnologija), skrbi za
razcvet strateško pomembnih industrijskih panog (denimo na področju vesolja,
obrambe, strojništva, kemikalij, znanosti o ţivljenju in biotehnologije) ter spodbuja
inovacije, podjetništvo in zdravo konkurenco MSP, saj so slednji hrbtenica
podjetniškega sektorja EU.
GDPI je zadolţen za pripravo gradiv, od promocijskih materialov do direktiv in
uredb s svojega področja ter za uresničevanje sprejetega.
GDPI skrbi za evalvacijo dokumentov skladno s sklepi ES, Evropskega parlamenta
in drugih organov, odborov ter komisij EU. Naj omenimo enega od njih – Evropsko
listino za MSP, ki je bila sprejeta leta 2000 na vrhu ES v Feiri in je bila kasneje večkrat
dopolnjena vse do zadnje posodobitve lani (tj. 2008), ko je dobila naslov: »Mala
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podjetja na prvem mestu: Evropa je dobra za MSP, MSP so dobra za Evropo« (EC,
DGEI 2008).
V tem dokumentu je v uvodu predsednik EK Jose Manuel Barroso zapisal: »Akt za
mala podjetja pomeni korak bliţe k Evropi podjetnikov z manj birokracije in več
priznavanja zaslug evropskim 23 milijonom MSP. Prizadeva si pomagati malim
podjetjem pri rasti in zagotavljati pomoč najboljšim, da bodo prerasli v svetovne
prvake. Akt za mala podjetja je pomemben mejnik pri izvajanju lizbonske strategije za
rast in delovna mesta … « (EC, DGEI 2008, 1).
Prednostne naloge GDPI so spodbujanje podjetništva in usposobljenosti, boljši
dostop MSP do trgov (vključno s pogodbami javnega sektorja), manj birokracije, večji
potencial rasti pri MSP (s spodbujanjem njihove sposobnosti za raziskave in inovacije),
spodbujanje dialoga in organizacija posvetovanj ter upoštevanje potreb MSP pri
oblikovanju politike.
Naj zaključimo prikaz politike EU do podjetništva in MSP s predstavitvijo petih
osnovnih strateških točk, ki izhajajo iz Zelene knjige o podjetništvu31 in naj bi ob
njihovi uresničitvi prispevale k razvoju in blaginji v EU. Te točke so: 1. krepitev
podjetništva v regijah; 2. spodbujanje mladih, da začnejo s podjetjem; 3. priprava
podjetij k razvoju in konkurenčnosti na tujih trgih; 4. povečanje finančne sposobnosti
podjetij in 5. ustvariti inovativno in prijazno okolje za MSP.
Iz vsega navedenega lahko povzamemo, da se EU zaveda pomena MSP, saj ga
opredeljuje kot steber evropskega podjetništva. S 23 milijoni subjektov, kar predstavlja
99 % vseh podjetij EU, in 75 milijoni delovnih mest, to tudi je.
V podporo MSP je EU po načelu »najprej pomisli na male« v finančni perspektivi
2007–2013 namenila 3 milijarde EUR drţavnih pomoči. O ostalih pomočeh, ki so
namenjene MSP, več v nadaljevanju.
Zaključimo poglavje o Spodbujanju podjetništva v EU s podatkom, da je EK v
korist MSP od leta 2005 do 2008 odpravila 78 zakonov v postopku, poenostavila 54
pobud ter predlagala, da se razveljavi 2500 zastarelih aktov (EC, DGEI. 2008, 9).
3.3 Spodbujanje podjetništva v Sloveniji
Po vstopu v EU je tudi politika Slovenije na področju podjetništva usklajena s
politiko EU in sledi ciljem zapisanim v prejšnjem poglavju, kar si bomo pobliţje
ogledali v nadaljevanju.

Komisija izda zeleno knjigo o določeni aktualni temi z namenom, da sproţi razpravo v
drţavah članicah. Zelena knjiga – končna verzija s povzetimi dobrimi praksami podjetniške
politike v drţavah članicah je dosegljiva na: http://www.edis.sk/ekes/green_paper_final_en.pdf.
(EC, COM 27 final. 2003).
31

39

Podjetništvo v EU in v Sloveniji
3.3.1 Slovensko podjetništvo v preteklosti
Če pogledamo v zgodovino podjetništva v Sloveniji vidimo, da ima le-to svoje
korenine ţe v poznem srednjem veku, saj kot navaja Gestrin (v Fischer et al. 1998, 13)32
so se tedaj v primorskih obalnih mestih oblikovale srednjeveške trgovske druţbe:
»komenda«, »koleganca« in »kompanija« pod skupnim latinskim nazivom »societas«, v
notranjosti pa pod nemškim terminom »Gesellschaft«. Trgovski kapital kot prva oblika
kapitala je nato prehajal v proizvodnjo in vplival na nastanek podjetništva, čeprav je
tedanje gospodarstvo temeljilo večinoma na obrti. Trgovski kapital je vplival na rast in
posledično na preoblikovanje obrtnih dejavnosti v manufakture, ki so bile gospodarske
oblike in so delovale po popolnoma kapitalistični logiki (Pšeničny 2000, 37).
Kasnejšega zgodovinskega razvoja podjetništva med koncem 17. stoletja do časa pred
razpadom Jugoslavije zaradi omejitev ne bomo predstavljali.
3.3.2 Slovensko podjetništvo pred vstopom v EU
Z izdajo Zakona o podjetjih leta 1988, ki ga je leta 1993 nadomestil Zakon o
gospodarskih druţbah (ZGD), so bili v Sloveniji dani pravi pogoji za razvoj
podjetništva z zasebnim kapitalom oziroma zasebnimi kapitalskimi vloţki.
Pred osamosvojitvijo Slovenije so gonilno silo slovenskega gospodarstva
predstavljala velika podjetja, vendar se je ţe na koncu 80-ih let začel povečevati pomen
MSP, ki je z oscilacijami naraščal vse do danes, ko je njihova vloga zaradi zagotavljanja
novih delovnih mest, inovativnosti, razvoja in ustvarjanja velikega deleţa dodane
vrednosti ter zaradi krepitve konkurenčnosti okolja vse pomembnejša in predstavlja
najpomembnejši del slovenskega gospodarstva.
Razvoj podjetništva in njegovega najvitalnejšega dela tj. MSP, je za Slovenijo
toliko bolj pomemben, ker smo relativno majhna ekonomija in z njim lahko izrabimo
lastne potenciale (inovativnost, ustvarjalnost, znanje), zmanjšamo brezposelnost in se
bolj ter hitreje prilagodimo svetovnim trendom in trgom.
Tajnikar (2000, 14–15) navaja Petrinovo (1981) in pravi, da razvoj MSP zagotovo
izboljša učinkovitost gospodarstva, saj daje ustrezno fleksibilnost in zaokroţenost
oziroma vodi do nastajanja podjetij, ki so po velikosti in z vidika ekonomike obsega
konkurenčna svetovnim. Malo gospodarstvo daje večjo prilagodljivost, nove tehnologije
in nove proizvode.
Prvi podjetniški val v Sloveniji se je začel ţe sredi osemdesetih let 20. stoletja z
ustanavljanjem novih malih podjetij,33 ki so bila ustanovljena še na podlagi Zakona o
zdruţenem delu s simbolično formalno socialistično druţbeno lastnino (Vadnal v
Pšeničny 2000, 42).
Tudi v: Gestrin, F. 1965. »Trgovina Slovenskega zaledja s primorskimi mesti od 13. do
konca 16. stoletja«, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) in v Gestrin,
F. 1978. »Pomorstvo srednjeveškega Pirana«. Ljubljana: SAZU.
33
Tipro, Mikrohit, Grad, Mikroada, Inea, Mikrodata, Sonce, Sinteza in druga.
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Prava intenzivnost ustanavljanja MSP v Sloveniji se je začela v devetdesetih, na kar
so kot navajata Glas in Drnovšek (2000, 3) bistveno vplivali naslednji trije dejavniki
oziroma dejstva:




nizki stroški ustanovnega kapitala in nizke pravne ovire za ustanovitev
podjetja;
zaradi počasne privatizacije v začetku devetdesetih je veliko managerjev
ustanovilo svoje lastno podjetje in
stečaji velikih podjetij so upočasnili poslovno osamosvajanje podizvajalcev
oziroma kooperantov in s tem ustvarili priloţnost za nova podjetja, da so
neposredno konkurirala večjim podjetjem, zlasti na področju storitev.

Vloga države pri spodbujanju razvoja podjetništva
V času tranzicije, ko so velika podjetja stagnirala, se je slovensko gospodarstvo
soočilo z novimi izzivi tehnološke revolucije in globalizacije. Na ta izziv je lahko
odgovorilo le s partnerskim odnosom med drţavo in podjetniškim sektorjem, ki naj bi
zagotovil za podjetništvo prijazno okolje.
Glas (1990, 1) o vlogi drţave v gospodarstvu pravi, da ni dileme, ali drţava deluje v
gospodarstvu ali ne, temveč, kako naj deluje na sodoben in učinkovit način. V
nadaljevanju Glas navaja, da se je v osemdesetih pogled na vlogo drţave pri
spodbujanju gospodarske rasti spremenil in je postalo pomembno partnerstvo drţave z
drugimi subjekti gospodarskega razvoja ter usklajenost delovanja drţave na različnih
ravneh, kar D. Osborne (1988) označuje kot »novo paradigmo drţave« (ibid., 10). Tako
so se v mnogih razvitih drţavah za organizacijo in koordinacijo razvojnega procesa
oblikovale t. i. razvojne koalicije, kar dejansko pomeni institucionalizirano sodelovanje
med različnimi subjekti druţbe (drţavo, univerzo in podjetji), ki bistveno vplivajo na
gospodarski in druţbeni razvoj določene skupnosti. Povezovanje navedenih subjektov
naj bi imelo za cilj, da znanje, podjetništvo in kapital, postanejo trije najpomembnejši
proizvodni dejavniki, ki naj bi z učinkovito komercializacijo znanja preko podjetništva
zagotovili razvoj ter višjo ţivljenjsko raven skupnosti.
Na predmet te naloge se navezuje vprašanje, kakšna je vloga drţave po vključitvi
Slovenije v EU. O tej Adam in Makarovič (1999, 10) pravita, da »drţavni posegi ne
bodo več sloneli na hierarhičnem principu (»per octroi«), temveč bo njena vloga
moderatorska in supervizorska (»primus inter pares«)«.
Položaj MSP v Sloveniji
Malo gospodarstvo se je po osamosvojitvi razvijalo zelo dinamično in skoraj
povsem samostojno. Temu je z zamudo sledil razvoj makroekonomskega okolja in
oblikovanje ter dopolnjevanje zakonodaje zanj (Glas in Pšeničny 2000, 64).
Vlada RS je kmalu na začetku devetdesetih ocenila, da bo za pospešitev razvoja
MSP treba uvesti posebne oblike finančne podpore. Tako je na osnovi Zakona o razvoju
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malega gospodarstva (ZRMG 1991) ustanovila za potrebe pospeševanja razvoja in
ustanavljanja novih enot malega gospodarstva Javni sklad za razvoj malega
gospodarstva (JSMG).
JSMG je uresničeval ukrepe za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
naslednjih oblikah (ZRMG 1991, 5. člen): i) s posojili za projekte malega gospodarstva,
ii) dajanjem jamstev za posojila za malo gospodarstvo in iii) s subvencioniranjem
obrestne mere ter drugih pogojev za vračanje posojil, odobrenih s strani bank. Za
potrebe izvajanja nalog je JSMG prejemal proračunska sredstva in jih večinoma porabil
za subvencioniranje obrestne mere ter drugih pogojev za vračanje posojil, odobrenih s
strani bank. Kasneje leta 2004 je JSMG podpisal pogodbo o sodelovanju z Evropskim
investicijskim skladom in s tem povečal finančni potencial sklada. Leta 2004 se je
JSMG preoblikoval v Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, oziroma
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS).
Naslednja institucija za pomoč MSP je bil leta 1992, na osnovi ZRMG s sklepom
Vlade ustanovljen Pospeševalni center za malo gospodarstvo (PCMG). Ustanovljen je
bil kot javni zavod za razvoj, organizacijo in vodenje pospeševalno-svetovalne mreţe za
razvoj malega gospodarstva v Sloveniji, za njeno mednarodno zastopanje in za
zagotavljanje strokovnega ter tehničnega povezovanja s sorodnimi pospeševalnimi
mreţami in organizacijami po svetu.
Naloge in aktivnosti PCMG so bile: i) koordinacija in krepitev kakovosti storitev
pospeševalne mreţe za malo gospodarstvo na lokalni ravni: ii) koordinacija in razvoj
storitev mreţe centrov Euro-Info (EIC) v Sloveniji, iii) koordinacija in strokovna pomoč
delovanju sekcij ter klubov za podporo podjetništvu, kamor sodijo Sekcija podjetniških
svetovalcev v Sloveniji (SPSS), Sekcija slovenskega tveganega kapitala (SLEVCA) in
Klub poslovnih angelov; iv) zbiranje podatkov in informacij, oblikovanje ter redna
distribucija informacij različnih skupin uporabnikov; v) podpora programov razvoja
podpornega okolja za podjetništvo in promocijo podjetniške kulture; vi) izvajanje
vladnih in medresorskih programov spodbujanja razvoja podjetništva; vii) krepitev
mednarodnega sodelovanja z namenom prenosa informacij in dobrih praks ter
viii) podpora internacionalizaciji MSP in pospeševalni mreţi za malo gospodarstvo
(Ţakelj 2004, 32). PCMG je med drugim sodeloval tudi pri izvajanju vavčerskega
sistema svetovanja in usposabljanja podjetnikov ter pri razvoju sistema »Vse na enem
mestu – VEM« – več o tem v nadaljevanju. PCMG se je leta 2004 preoblikoval v Javno
agencijo Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju JAPTI).
Tedanja zakonodaja je omogočila, da so bila podjetja ustanovljena brez večjega
ustanovitvenega kapitala, kar je imelo slabe posledice za ekonomsko varnost
investitorjev in poslovnih partnerjev, število novih podjetij pa je hitro raslo. Tako stanje
je vsaj delno spremenil ţe omenjeni, leta 1993 sprejeti ZGD, ki je znatno povečal
ustanovitveni kapital. V začetku se je število novoustanovljenih MSP večalo tudi zaradi
statusnih sprememb obrtnikov, ki so se organizirali kot kapitalske druţbe (npr. d. o. o.).
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Leta 1994 je bil sprejet kot uradno prečiščeno besedilo tudi Zakon o obrti (2004), ki je
uredil pogoje za opravljanje obrti.
Število gospodarskih subjektov v Sloveniji se je v obdobju od 1990 do 1994
povečalo za dobrih 64 %, in sicer od 67.598 v letu 1990 na kar 111.167 v letu 1994.
Vendar se je takšna dinamika rasti gospodarskih subjektov v drugi polovici devetdesetih
ustavila (Ţakelj 2004, 33).
Glas (v Glas in Pšeničny 2000, 58–59) pravi, da se je rast števila novoustanovljenih
podjetij z letom 1994 skoraj ustavila, raziskave pa so opozarjale na številne probleme
malih podjetij. Drţavna podpora malemu gospodarstvu je bila predvsem deklarativna,
saj v proračunu ni bilo sredstev za delovanje podporne mreţe in za druge oblike
podjetniške infrastrukture, tudi financiranje programov je bilo občasno prekinjeno.
Sklad za razvoj malega gospodarstva je zaradi unovčenih garancij za nekaj zgrešenih
projektov zašel v teţave. Ker se je Splošna strategija slovenskega razvoja izognila
strukturni analizi in zanemarila podjetništvo ter razvoj malega gospodarstva, se je
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti leta 1995 odločilo, da v okviru projekta PHARE
pripravi Strategijo razvoja malega gospodarstva za obdobje 1996–2005 (SRMG).
Kvantitativni cilji SRMG so bili: i) povečati deleţ malih podjetij v skupnem prihodku in
dodani vrednosti od takratnih 30 na okoli 45 odstotkov; ii) podvojiti število aktivnih
malih podjetij; iii) rast dodane vrednosti malih podjetij, ki bo dva- do trikrat višja od
nacionalnega povprečja; iv) razvoj več kot 10.000 hitro rastočih podjetij; v) mobilizacija
letnih investicijskih sredstev v višini ene milijarde EUR in vi) mnoţično prešolanje
delovne sile, ki je v 50. odstotkih nekvalificirana ali pa ima za sodobno poslovanje
neustrezna znanja in zmoţnosti.
Po navedbah Rebernika (2003, 50) je bila vsebina SRMG kasneje vključena v
Strategijo RS za vključevanje v EU, kar se jasno odraţa tudi v vseh kasneje sprejetih
aktih Vlade RS do danes, ki govorijo o podjetništvu.
Leta 2001 je bila sprejeta nova Strategija razvoja MSP in podjetništva (SRMSPP),
katere strateški cilj je bil ustvariti pogoje za razvoj mednarodno konkurenčnega
podjetniškega sektorja, ki naj bi zagotavljal dolgoročno stabilno gospodarsko rast.
Operativni cilji SRMSPP pa so bili: i) povečevanje konkurenčne sposobnosti slovenske
industrije – izboljšanje konkurenčnih in inovacijskih sposobnosti podjetij za uspešno
nastopanje na mednarodnih trgih ter spodbujanje novih, domačih in tujih investicij;
ii) povečevanje podjetniških vlaganj v tehnološki razvoj in inovacije – spodbujanje
razvoja lastnega znanja ter hitrejšega prenosa znanja in tehnologij v slovensko
industrijo; iii) spodbujanje podjetništva in razvoja – razvoja mikro in malih podjetij –
ustvarjanje dinamičnega, podjetništvu naklonjenega okolja, ki spodbuja nastajanje in
rast podjetij ter iv) spodbujanje razvoja turizma in spremljanje storitvenih dejavnosti –
spodbujanje razvoja ter trţenja integralnih turističnih produktov.
Vse te strategije Rebernik (2003, 50) komentira in pravi »V razvojni strategiji
Slovenije na začetku devetdesetih let podjetništvu in MSP še ni bila namenjena večja
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pozornost. Leta 1996 je nastala prva Strategija razvoja malega gospodarstva, ki pa ni šla
skozi formalni postopek in ni postala zavezujoči dokument. […] Leta 2001 je bila
izoblikovana sedanja Strategija razvoja MSP in podjetništva, ki postavlja podjetništvo v
vlogo motorja razvoja, strukturnih sprememb in konkurenčne sposobnosti slovenskega
gospodarstva. Seveda je pri tem pojem podjetništva zajel tudi korporacijsko
podjetništvo, kjer gre za številne spremembe strukture in vedenja v MSP ter v vodilnih
večjih podjetjih.«
V navedenem dokumentu in v Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije 2001–
2006 (SRGS), ki sta bila sprejeta po začetku pristopnih pogajanj za članstvo v EU, se ţe
jasno odraţa politika EU do MSP, saj je podjetništvu namenila pomembno mesto in so
navedeni številni ukrepi, katere bi morala izvajati drţava za krepitev MSP ter
podjetništva v Sloveniji.
SRGS je bila tudi izhodišče za pripravo Drţavnega razvojnega programa (DRP)
Slovenije, ki je opredeljen kot indikativni izvedbeni dokument SRG in pretvarja
strateške prednostne naloge v konkretne programe, ukrepe ter projekte, s tem pa ima
vlogo temeljnega planskega dokumenta v Sloveniji na področju razvoja. DRP je bil
usmerjen predvsem v obdelavo ukrepov naslednjih treh politik: 1. prehoda v na znanju
temelječo druţbo, 2. krepitve konkurenčnosti podjetniškega sektorja (podjetij, finančnih
ustanov in gospodarske infrastrukture) in 3. skladnega regionalnega in prostorskega
razvoja, tistih področij, ki terjajo intenzivna vlaganja (RS 2005, 95).
SRGS oziroma Poročilo o njenem uresničevanju je tudi osnova za odločanje o
prioritetah v okviru Načrta razvojnih programov (NRP) štiriletnega drţavnega
proračuna, ki vsebuje usklajene načrtovane investicije in drţavne pomoči vseh
proračunskih uporabnikov.
Leta 2002 je slovenska vlada s podpisom »Mariborske deklaracije« priznala
principe Evropske listine za mala podjetja in pristopila k izvajanju »Večletnega
programa za podjetja in podjetništvo, predvsem za MSP 2001–2005«. Tako se je
Slovenija enakopravno vključila v programe EU za ustvarjanje stimulativnega
podjetniškega okolja, mreţi centrov Euro-Info, izmenjavo najboljših praks med
drţavami članicami s področja spodbujanja MSP in v evropske finančne programe za
spodbujanje podjetništva ter MSP.
Istega leta je Ministrstvo za gospodarstvo (v nadaljevanju MG) sprejelo in objavilo
Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002–2006
(RS 2002),34 ki predstavlja operativni načrt izvajanja politike razvoja podjetniškega
sektorja in konkurenčnosti z vidika dodeljevanja finančnih spodbud (drţavnih pomoči)
podjetjem v skladu z zastavljenimi cilji razvojne politike.
Politika pospeševanja podjetništva in konkurenčnosti se je izvajala preko treh
osnovnih programov: i) Znanje za razvoj, ii) Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti
34

Dosegljiv na: http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/turizem/
ukrepi_pk_slo.pdf.
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podjetij in iii) Spodbujanje podjetništva in izkoriščanje podjetniških priloţnosti. Vsak
program je vključeval do štiri podprograme, vsak podprogram pa do pet ukrepov.
Tik pred formalnim vstopom Slovenije v EU tj. 20.4.2004 je Drţavni zbor sprejel
še en akt pomemben za MSP in podjetništvo, in sicer Zakon o podpornem okolju za
podjetništvo (ZPOP 2004), ki je nadomestil Zakon o razvoju malega gospodarstva, ki se
je v praksi pokazal kot pomanjkljiv in neskladen z novimi razmerami, zato je bila
njegova zamenjava oziroma sprememba nujna. Od sprejema dalje je ZPOP podlaga za
vodenje politike podjetništva in pomeni velik korak k prizadevanju drţave za
oblikovanje okolja, prijaznega razvoju MSP in podjetništva. Z njegovim sprejemom je
Slovenija upoštevala priporočilo ES, saj so vanj vgrajene usmeritve Evropske listine za
mala podjetja.
Naj zaključimo to poglavje z navedbo ugotovitve tistega časa. Antončič (2004, 247)
je glede strukture gospodarstva z vidika velikosti podjetij dejal: »Slovenija je v
povprečju ţe dosegla strukturo gospodarstva po velikosti podjetij, ki je primerljivo z
zahodnoevropskimi drţavami ali ZDA, ne pa tudi po kakovosti podjetij oziroma
poslovnih rezultatih.« Temu je dodal, da je vlada RS v svojih programih poudarjala
podjetništvo kot pospeševalec razvoja, toda naredila veliko premalo, saj podjetništvo
zaradi objektivnih teţav ni bilo njena prioriteta.
Tudi v mnogih drugih strokovnih publikacijah in raziskavah so avtorji hvalili
slovenska podjetja v primerjavi s podjetji iz drugih drţav kandidatk in jih postavljali ob
bok nekaterim podjetjem iz drţav članic EU.
Kljub takim ocenam pa je bilo slovensko podjetništvo pred vključitvijo v EU še
daleč od evropskega. Vzrok za takšno stanje je treba iskati v obdobju tranzicije v
začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko je Slovenija namenjala sredstva
predvsem prestrukturiranju velikih industrijskih podjetij, namesto da bi vlagala v razvoj
malih hitro rastočih podjetij. Posledično so slovenska MSP imela v primerjavi z MSP v
EU premalo kapitala in zastarelo tehnologijo ter so bila tako tudi manj konkurenčna.
Napačna politika devetdesetih je pustila za seboj posledice, ki so jih najbolj občutili v
sektorju MSP.
3.3.3 Slovensko podjetništvo po formalnem vstopu v EU
Sam vstop Slovenije v EU s formalnopravnega vidika ni prinesel bistvenih novosti,
saj je morala Slovenija svojo zakonodajo in politiko ţe predhodno uskladiti z
zakonodajo in politiko EU. Ena od novosti je bilo vsekakor dejstvo, da je Slovenija kot
polnopravna članica lahko črpala sredstva pomoči, ki jih EU namenja iz strukturnih
skladov (več o tem v nadaljevanju).
Enotni programski dokument
V tem delu se bomo zaradi vezave na raziskavo v tej nalogi omejili le na obdobje
2004–2006 in finančne perspektive 2007–2013 ne bomo predstavljali.
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Osnova za izvajanje aktivnosti in črpanje sredstev v okviru strukturnih skladov za
obdobje 2004–2006 je bila objava Enotnega programskega dokumenta za obdobje
2004–2006 (v nadaljevanju EPD) leta 2003, ki je bil dopolnjen leta 2005 s Programskim
dopolnilom. EPD predstavlja skupni programski dokument Slovenije in EK35 ter sluţi
kot dokument drţave članice. Določa razvojno strategijo drţave in pomeni podlago za
izvajanje dolgoročne razvojne politike ter dolgoročno proračunsko načrtovanje za
izvajanje politik. Iz navedenega izhaja, da je EPD po vključitvi v EU eden od
najpomembnejših strateških dokumentov Slovenije na področju razvoja in je vključen v
slovensko zakonodajo v okviru Zakona o javnih financah.
Dokument je osredotočen na omejen nabor prednostnih nalog in ukrepov, ki sledijo
glavnim ciljem EPD, ki so navedeni spodaj:





Višja povprečna letna rast BDP kot v skupini EU15, s čimer se bo postopno
zmanjšal zaostanek v BDP na prebivalca za povprečjem EU (v letu 2001 je
slovenski BDP na prebivalca, izraţen v SKM,36 znašal 70 % povprečja EU).
Rast zaposlenosti: gospodarska rast se mora odraţati tudi v ustvarjanju novih
delovnih mest in ohranjanju obstoječih.
Uravnoteţen regionalni razvoj: cilji uravnoteţenega regionalnega razvoja se
bodo uresničevali s prostorsko (regionalno) usmerjenim pristopom, ki naj
zagotovi, da bosta rast BDP in zaposlenosti povečala blaginjo tudi v manj
razvitih, preteţno obrobnih regijah.

Prednostne naloge Slovenije, kot izhaja iz EPD, so:




spodbujanje proizvodnega sektorja in konkurenčnosti;
znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje;
prestrukturiranje kmetijstva, gospodarstva in ribištva.

Zaradi prostorske omejenosti, bomo v tem delu naloge predstavili le prednostno
nalogo št. 1( v nadaljevanju PN-1), ki je najpomembnejša za tematiko te naloge.
Splošni cilji PN-1 so: i) dvig konkurenčnosti; ii) izboljšanje stopnje inovativnosti in
tehnološke zahtevnosti proizvodnih procesov ter proizvodov; iii) povečanje
fleksibilnosti in učinkovitejši organiziranosti podjetij; iv) razvoj podjetništva in
v) spodbujanje naloţb in razvoja vodstvenih zmogljivosti.
Kot navaja EPD, bodo ti cilji doseţeni ob zasledovanju naslednjih specifičnih
ciljev: i) razvoj inovacijskega okolja, infrastrukture in pogojev za ustvarjanje različnih
oblik sodelovanja med gospodarstvom in znanstvenimi ter izobraţevalnimi ustanovami;
ii) spodbujanje razvoja organizacijskih struktur za skupno načrtovanje, razvoj in trţenje
turističnih destinacij ter spodbujanje naloţb v turistično infrastrukturo kot sestavnega

35
36

Pravna podlaga EU je Uredba Evropske komisije, št. 1260/99 (EC 1999).
SKM – Standardi kupne moči
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dela turističnih proizvodov destinacij in iii) lajšanje dostopa podjetnikov in podjetij do
informacij, znanja ter virov financiranja.
Za realizacijo postavljenih ciljev so bili opredeljeni naslednji ukrepi:





ukrep 1.1: spodbujanje razvoja inovacijskega okolja,
ukrep 1.2: spodbujanje razvoja turističnih destinacij,
ukrep 1.3: izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo in
ukrep 1.4: gospodarska infrastruktura in javne storitve.

Ukrep 1.3: Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo
Ker v raziskovalnem delu naloge v poglavju 5.2 obravnavamo le ukrep 1.3, ga
bomo tu pobliţe predstavili.
Osnova za oblikovanje ciljev in instrumentov tega ukrepa so bile poleg strokovnih
študij in analiz podjetništva ter podjetniškega okolja v Sloveniji tudi ugotovitve
raziskave GEM37 (Rebernik 2003), ki je ugotovila, da so glavne ovire v podjetništvu:
dostop do finančnih virov, dostop do informacij in storitev ter podporno podjetniško
okolje, ki ni prilagojeno podjetniškemu razvoju.
Dejstva: i) MSP so pomemben generator zaposlovanja in ključni faktor stabilnosti
in socialne kohezije ter ţivljenjskega pomena za regionalni razvoj. ii) MSP so v
primerjavi večjimi podjetji v deprivilegiranem poloţaju pri dostopu do finančnih
sredstev in podpornih storitev. iii) Uspešen zagon novih podjetij in njihova dinamična
rast zahteva razvoj stimulativnega finančnega okolja, ki omogoča lahek dostop do
finančnih virov za naloţbe. in iv) Strukturni zaostanki v Sloveniji kaţejo na
pomanjkanje ugodnih kreditnih in kapitalskih virov za naloţbe (RS 2005, 141–143).
Omenjeno je vodilo ustvarjalce EPD k temu, da instrumente ukrepa oblikujejo tako, da
le-ti izboljšajo finančno okolje, dostop do finančnih virov za razvoj naloţb podjetij in
dostop do kapitala za zagon ter rast podjetij. Zapisali so, da bo namen tega ukrepa
doseţen z izvajanjem naslednjih dejavnosti:




subvencioniranjem svetovalnih storitev za MSP (kot upravljavec je bil določen
JAPTI);
zagotavljanjem podpor za naloţbene projekte malih in srednje velikih podjetij
(kot upravljavec je bil določen SPS) in
zagotavljanjem podpore garancijam/poroštvom MSP za investicijske kredite
preko bank (kot upravljavec je bil določen SPS).

Izvajanje teh dejavnosti naj bi doseglo splošni cilj ukrepa, to je: doseči strukturo
gospodarstva, primerljivo z gospodarsko strukturo EU, z ustvarjanjem učinkovitega
podpornega okolja, ki aktivira vse vire z namenom spodbujanja ustanavljanja novih

37

GEM – Global Entrepreneurship monitor (Globalni monitor podjetništva)
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podjetij, izboljšanja stopnje preţivetja v prvih kritičnih letih (3 leta) ter spodbujanja
uspešne rasti podjetij, konkurenčnosti in produktivnosti.
Specifična cilja ukrepa pa sta: i) zagotoviti učinkovite in dostopne svetovalne
storitve ter podporne storitve svetovanja in informiranja za podjetja z namenom
izboljšanja njihovega delovanja, konkurenčnosti ter spodbujanja zaposlovanja in
prispevati k dinamičnemu, do podjetništva prijaznem poslovnem okolju, ki bo
spodbujalo nastajanje novih podjetij ter pospeševalo rast. ii) Spodbujati produktivne
razvojne naloţbe z namenom spodbujanja nastajanja podjetij in njihove rasti.
Za dosego zastavljenih ciljev je bilo namenjenih 15 odstotkov razpoloţljivih
sredstev te prednostne naloge, ki jo financira Evropski sklad za regionalni razvoj (v
nadaljevanju ESRR). Ukrep se je izvajal po pravilih drţavne pomoči (več o tem v
nadaljevanju).
Naj zaključimo to poglavje s podatkom, da je bilo za uresničitev vseh prednostnih
nalog in ukrepov EPD v obdobju 2004–2006 skupaj namenjenih 334.517.000 EUR, od
tega je EU prispevala 75 odstotkov Slovenija pa 25. Konkretno 174.445.000 EUR za
PN-1, za ukrep 1.3 pa 25.848.000,00 EUR (povzeto po RS, SVRL 2008, 55).
3.4 Instituciji podpornega okolja za MSP v Sloveniji
Področje podpornega okolja za podjetništvo v Sloveniji ureja zakon, ki smo ga
predhodno ţe omenili. Sprejet je bil tik pred vključitvijo v EU, zato je bil potreben
prenove, kar se je zgodilo v letu 2007, ko je bil sprejet Zakon o podpornem okolju za
podjetništvo (ZPOP-1).
Dotedanji ZPOP je opredeljeval finančno podporo MSP prek SPS, nov ZPOP-1 pa
opredeljuje tudi nefinančne podpore prek podjetniškega in inovativnega okolja. V
ZPOP-1 je določena celovita struktura podpore MSP v Sloveniji, kot je to predvideno v
strateških razvojnih dokumentih in Programu ukrepov za spodbujanje podjetništva in
konkurenčnosti za obdobje 2007–2013.
Namen tega poglavja ni predstavitev podpornega okolja za podjetništvo kot takega,
temveč institucij tega okolja, ki so pomembne za vsebino te naloge, to sta SPS in
JAPTI. Naj naštejemo le nekatere druge institucije podpornega okolja za podjetništvo,
ki so: Gospodarska zbornica Slovenije z območnimi regijskimi zbornicami, panoţnimi
zbornicami in sekcijami; Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije z dvainšestdesetimi
območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami; MG; TIA Javna agencija za tehnološki
razvoj Republike Slovenije; regionalne in lokalne razvojne agencije; regionalni in
lokalni pospeševalni centri; skladi za razvoj malega gospodarstva; tehnološki parki;
podjetniški inkubatorji in druge.

48

Podjetništvo v EU in v Sloveniji
3.4.1 SPS – Slovenski podjetniški sklad
SPS je javna finančna institucija RS, ustanovljena z namenom izboljšanja dostopa
do finančnih sredstev za različne razvojno-poslovne projekte MSP vključno s
finančnimi sredstvi za zagon podjetij in mikro financiranje v RS Sloveniji.
Sklad ponuja finančne rešitve za podjetniški sektor v Sloveniji preko finančnega
inţeniringa, ki v največji meri temelji na finančnih instrumentih s povratnimi sredstvi
(krediti, garancije za zavarovanje kreditov, subvencije obrestne mere, tvegani kapital) in
omogoča kombiniranje finančnih virov različnih finančnih institucij.
Vizija SPS je postati učinkovita nacionalna finančna institucija z vzpostavljenim
finančnim inţeniringom, ki bo ponujal ustrezne finančne rešitve za razvojno-poslovne
projekte v podjetniškem sektorju v Sloveniji preko treh finančnih linij: i) kreditno
garancijska linija za MSP; ii) subvencijska linija za MSP in iii) linija za lastniško
financiranje MSP, ter znotraj njih ponujati ustrezne finančne instrumente.
Poslanstvo SPS je: i) izboljšanje dostopa do ugodnih finančnih sredstev, ki
vključujejo drţavne pomoči za različne razvojno-poslovne MSP vključno s finančnimi
sredstvi za zagon podjetij in mikro financiranje, ki omogočajo rast ter razvoj
podjetniškega sektorja v Republiki Sloveniji; ii) razporeditev drţavnih pomoči SPS
tako, da so zagotovljene v vseh razvojnih fazah ţivljenjskega ciklusa podjetij;
iii) ustvarjanje vidnih učinkov drţavnih pomoči v okolju, zato so drţavne pomoči
usmerjene v podporo tistih razvojnih investicij v podjetjih, ki zagotavljajo povečevanje
rasti podjetja, ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega (pribliţevanje
evropskemu povprečju) in zagotavljajo uspešen prenos razvojnih idej podjetnih
posameznikov v trţno uspešne podjeme ter iv) izvajanje javnih razpisov za dodeljevanje
drţavnih pomoči za razvojne investicije v podjetniškem sektorju po načelih
enostavnosti in transparentnosti.38
SPS kot izvajalska institucija MG za finančno podporo podjetniškemu sektorju v
Sloveniji vsako leto razpisuje drţavne pomoči za razvojne investicije v podjetniškem
sektorju, pri čemer tesno sodeluje z ostalimi domačimi in mednarodnimi finančnimi
institucijami (SID, EIB in drugimi).
SPS deluje kot posrednik med bankami in MSP ter je kljub razmeroma majhnim
razpoloţljivim sredstvom primer uspešne pomoči drţave MSP pri zagotavljanju
finančnih virov. SPS deluje po principu banke, vendar le-tem s svojimi finančnimi
instrumenti ne konkurira, ker deluje na področju bančnih poslov, ki so za banke zaradi
prevelikega tveganja nezanimivi. Banke spodbuja k investicijskim vlaganjem v MSP.
Sklad omogoča laţji dostop do finančnih virov s ponudbo neposrednih kreditov mladim
MSP v začetnih fazah poslovanja in z izdajanjem garancij za kredite (Ţakelj 2006, 28).
SPS je tudi ponudnik in serviser sredstev evropskih strukturnih skladov,
namenjenih podjetniškemu sektorju. Tako je v finančni perspektivi 2004–2006, ki je
38

Dosegljivo na: http://www.podjetniskisklad.si/.
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predmet obravnave te naloge, iz tega naslova MSP preko javnih razpisov nudil
naslednje produkte (SPS b. l.):






P1 – garancije Sklada za bančne investicijske kredite s subvencijo obrestne
mere,
P2 – sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih in inkubiranih podjetij v
subjektih inovativnega okolja,
P3 – pogarancije za regionalne garancijske sheme,
P4 – sofinanciranje (subvencije) nakupa nove tehnološke opreme v MSP
P5 – sofinanciranje (subvencije) za turistične projekte.

Na osnovi poslovnih rezultatov prejemnikov subvencij EU produkta P4 in P4a
»Sofinanciranje (subvencije) za podjetja v institucijah inovativnega okolja« smo v tej
nalogi izvedli raziskavo in jo predstavljamo v nadaljevanju.
3.4.2 JAPTI – Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije
JAPTI je krovna nacionalna organizacija za uresničevanje razvojne politike pri
razvoju podjetništva in konkurenčnosti v Sloveniji.
JAPTI se je oblikovala avgusta 2005 na podlagi sklepa Vlade RS o preoblikovanju
takratnega PCMG, z januarjem 2006 pa se je k njej pripojila Agencija za gospodarsko
promocijo in tuje investicije (nekdanji TIPO) (Napast 2008, 12).
Vizija JAPTI je postati nosilec podjetniškega razvoja, njeno poslanstvo pa je dvig
podjetniške kulture in vzpostavitev učinkovitega sistema ukrepov za izboljšanje
konkurenčnosti, spodbujanje inovativnosti, pomoč slovenskim podjetjem pri prodoru na
tuje trge, širitev mreţe predstavništev slovenskega gospodarstva v tujini ter vzpostavitev
prijaznejšega administrativnega in poslovnega okolja za tuje naloţbe.
Delovanje JAPTI je namenjeno podjetjem na začetku njihove poti, podjetjem, ki se
razvijajo in rastejo, kot tudi podjetjem, ki ţelijo internacionalizirati svoje poslovanje,
svoje storitve pa ponuja tudi tujim investitorjem.
Ključne aktivnosti JAPTI izvaja v dveh sklopih: 1. podpornem sklopu, ki je
namenjen celoviti promociji in dvigovanju prepoznavnosti storitev, ki jih izvaja JAPTI,
ter celotno podporno okolje za podjetništvo in izvajanje študij vrednotenja ter drugih
primerjalnih študij doseganja programskih in razvojnih ciljev; 2. v vsebinskem sklopu,
ki je namenjen izvajanju ključnih programskih usmeritev na naslednjih področjih:
i) razvoj podjetništva in konkurenčnosti; ii) tuje neposredne investicije;
iii) internacionalizacija in delovanje predstavništev slovenskega gospodarstva.
Kot izvajalska institucija MG JAPTI svoje aktivnosti izvaja v okviru štirih
sektorjev: v sektorju za podjetništvo, sektorju za tuje neposredne investicije, sektorju za
internacionalizacijo in sektorju za predstavništva slovenskega gospodarstva v tujini.
Sektor za podjetništvo si prizadeva za dvig podjetniške kulture v okolju in
ustvarjanje ugodnega podjetniškega okolja za nastanek ter delovanje novih inovativnih
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podjetij. Ena izmed nalog je vzpostavljanje učinkovitega podpornega okolja za
podjetnike, podjetja in potencialne podjetnike v vseh fazah njihovega razvoja za dostop
do različnih podpornih storitev. Poleg tega si sektor prizadeva za večje povezovanje
med podjetji, predvsem med raziskovalnimi in izobraţevalnimi organizacijami in
gospodarstvom. V povezavi s tem spodbuja inovativnost podjetij, izboljšanje razmer za
razvoj in prenos znanja v gospodarstvo ter spodbuja podjetniška vlaganja v raziskave,
razvoj in inovacije s ciljem povečanja moţnosti za ustanavljanje novih podjetij ter
ustvarjanje novih delovnih mest. JAPTI ponuja podjetjem tudi finančne spodbude prek
različnih razpisov.
Sektor za neposredne tuje investicije in internacionalizacijo ima za cilj prispevati k
hitrejši in kakovostnejši globalizaciji slovenskega gospodarstva. V okviru spodbujanja
neposrednih tujih naloţb skrbi za zagotavljanje kakovostnih svetovalnih storitev, za
analiziranje konkurenčnosti Slovenije ter dodeljevanje finančnih spodbud prek javnega
razpisa. V okviru internacionalizacije izvaja aktivnosti, ki naj bi pomagale MSP prodreti
na tuje trge. Nudi: zunanjetrgovinske informacije in svetovanje na spletnem portalu
»Izvozno okno«, skrbi za izobraţevanje za mednarodno poslovanje, promovira ponudbo
slovenskega gospodarstva, organizira vhodne in izhodne gospodarske delegacije,
konference, seminarje ter promocijske skupinske nastope na sejmih, konferencah in
predstavitvah v Sloveniji ali tujini, vzpostavlja tudi sodelovanje s poslovnimi klubi v
tujini.
3.4.3 EIC – Euro Info Centri
Nazadnje predstavljamo tudi institucijo podpornega okolja, ki ni nastala pri nas,
temveč jo je ustanovila EK z namenom informiranja, svetovanja in zagotavljanja
pomoči MSP. Podjetja v centrih najdejo splošne informacije o programih, pobudah in
javnih naročilih EU, evropskih programih financiranja za MSP, v sodelovanju z
direktoratom Komisije za podjetništvo pa jim centri pomagajo tudi pri vzpostavljanju
poslovnih povezav s partnerji iz drţav EU.
V Sloveniji je vzpostavljena informacijska mreţa za naslednja področja glede na
dejavnost: podjetja, notranji trg, potrošnike, raziskovalce, okolje, kultura in mlade ter
izobraţevanje.39
Izhajajoč iz teme, ki jo obravnavamo v tej nalogi, predstavljamo dve mreţi:



Enterprise Europe Network (v nadaljevanju EEN) in
Nacionalne kontaktne točke za 7. okvirni program.

Enterprise Europe Network (v nadaljevanju EEN) nudi storitev kot pomoč
podjetjem in podjetnikom na enem mestu, kjer se lahko posvetujejo in izkoristijo široko
paleto storitev, kot so: i) pomoč podjetjem, ki ţelijo delovati mednarodno;
Več informacij na spletni strani EU v Sloveniji: http://ec.europa.eu/slovenija/
komisija_v_sloveniji/informacijske_tocke/index_sl.htm
39
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ii) inovativnost, novi izdelki in izkoriščanje priloţnosti na enotnem trgu; iii) dostop do
projektov in financiranja EU ter iv) posredovanje povratnih informacij EK.
V mreţo so se zdruţili vsi glavni akterji, ki sodelujejo pri podpori podjetjem v
Evropi z namenom, da bi ponudili storitev na enem mestu kot pomoč MSP predvsem pri
razvoju njihovega potenciala in inovativnosti.
V letu 2008 je bila mreţa EEN prenovljena tako, da je sedaj del celostne politike
EK za spodbujanje podjetništva in rast podjetij v Evropi. Njen cilj je spodbujati MSP iz
vseh sektorjev, da čim bolj izkoristijo priloţnosti enotnega trga.
Ob tej priloţnosoti so zapisali (FEN 2008),40 da EEN vključuje več kot 500
kontaktnih točk za podjetja v EU in zaposluje preko 4.000 izkušenih oseb.
EEN je največja mreţa v Evropi, ki je sestavljena iz raziskovalnih inštitutov,
univerz, tehnoloških centrov in podjetij ter razvojnih agencij. EEN lahko interesentom
pomaga pri iskanju poslovnih partnerjev, zlasti v drugih drţavah; po potrebi organizira
obiske na kraju samem skladno z ţeljami podjetja ali podjetnika in zagotavlja nasvete o
številnih poslovnih problemih.
Nacionalne kontaktne točke za 7. okvirni program – Ta mreţa je namenjena vsem
za obveščanje in pomoč pri projektih znotraj 7. okvirnega programa EU za raziskave,
tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) ter 7. okvirni program
EURATOM (2007–2011).41
Naj na koncu tega poglavja predstavimo še eno zanimivo področje, ki ga nudi EIC,
to je »Borza EIC«. Borza EIC je borza poslovnih priloţnosti, ki podjetjem omogoča, da
preko EEN sklenejo komercialno, finančno, tehnično ali proizvodno poslovno
sodelovanje. Podjetja se lahko odzovejo na ponudbe in povpraševanja tujih podjetij, pa
tudi sama posredujejo svojo ponudbo za poslovno sodelovanje v tujino. V borzo
poslovnih priloţnosti so vključena MSP na trgu EU, srednje in vzhodne Evrope ter
mediteranskih drţav.42
3.5 Viri financiranja MSP v Sloveniji
V Sloveniji podjetniki praviloma navajajo, da je pridobitev finančnih virov za
poslovanje in razvoj največja ovira, s katero se srečujejo MSP. Na drugo mesto
postavljajo administrativne ovire, na področju katerih se v Sloveniji, kot bomo videli v
nadaljevanju, izboljšujejo. Raziskava izvedena med podjetniki EU (EC DGEI 2008, 7)
kaţe obrnjeno sliko, saj so anketirani podjetniki med več moţnimi odgovori pri
vprašanju, »Izberite najbolj pomembno teţavo, s katerimi se soočajo MSP v EU«, na

40

Podatki so dostopni na: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=
MEMO/08/78&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en.
41
Več o tem na: http://www.rtd.si/slo/7op/kontakti.asp.
42
Več o tem na Borzi poslovnih priloţnosti: http://eic.zrs–kp.si/?page=Borza%20
poslovnih%20prilo%C5%BEnosti&s=49.
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prvo mesto postavili »Upravne in zakonske obremenitve«, na drugo pa »Dostop do
finančnih sredstev«.
Da je pomanjkanje ugodnih finančnih virov globalni problem, ugotavlja tudi
raziskava GEM 2005. Navaja menja izvedencev, da je v Sloveniji pomanjkanje
finančnih virov za financiranje ustanovitve in rasti podjetij zaviralec podjetniškega
razvoja. Med razlogi za to so, v raziskavo vključeni izvedenci, navedli: da je kapitalski
trg v Sloveniji nerazvit; skladov tveganega kapitala praktično ni ali pa so redki;
neposrednih tujih naloţb je relativno malo, ker Slovenija zanje ni atraktivna lokacija;
bančni instrumenti niso prilagojeni financiranju ustanavljanja in rasti podjetij, ker
njihov prvenstveni namen ni finančno podpiranje tovrstnih naloţb; subvencij vlade za
ustanovitev podjetij tudi ni (Rebernik 2006, 47).
Ker je tema naše naloge financiranje MSP s sredstvi Strukturnih skladov in
komunitarnih pomoči EU, kar predstavljamo v nadaljevanju, bomo splošne moţne vire
financiranja MSP v Sloveniji predstavili le na kratko.
Na osnovi vsega prebranega lahko zaključimo, kot ugotavlja Antončič (1994, 61),
da banke ostajajo pomemben, če ţe ne celo najpomembnejši vir financiranja tako v
Sloveniji kot tudi v EU; in to s kratkoročnimi krediti, dolgoročnimi krediti ali
garancijami.
Na drugo mesto uvrščamo, kljub citiranemu mnenju strokovnjakov, drţavne vire
financiranja, ki so za podjetnike in MSP v Sloveniji pomemben vir, saj jih lahko
pridobijo iz drţavnega proračuna ali občinskih proračunov, preko drugih javnih skladov
ali agencij ter sedaj nenazadnje tudi iz proračuna EU. Tu pa ne smemo pozabiti, da vsa
tako pridobljena sredstva štejejo skladno z določili EU med drţavne pomoči in so kot
take omejene ter povezane z zapletenimi administrativnimi postopki.
MG je preko svojih agentov JAPTI in SPS v preteklosti občasno nudilo podjetjem
finančne pomoči z javnimi razpisi. Te pomoči so bile namenjene: i) spodbujanju
internacionalizacije podjetij; ii) povezovanju v grozde in njihov razvoj; iii) uvajanju
strategij za povečanje produktivnosti; iv) razvoju izdelkov in storitev in v) raziskavam
ter za nekatere druge namene. Danes ti dve instituciji razpisujeta tudi pomoči iz sredstev
strukturnih skladov.
Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve (v nadaljevanju MDDSZ) sodeluje
pri financiranju malega gospodarstva, ki ga izvaja praviloma preko Zavoda RS za
zaposlovanje v okviru aktivne politike zaposlovanja. Večino sredstev iz slovenskih
virov nameni posameznikom, ki se odločijo za samostojno podjetniško pot in se tako
samozaposlijo. Preostala sredstva so iz Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju
ESS) in so namenjena sofinanciranju različnih programov, zmanjševanju razlik med
regijami in doseganju uravnoteţenega regionalnega razvoja. V tem okviru ESS podpira
pospeševanje zaposlovanja, vseţivljenjskega učenja, podjetniškega duha,
prilagodljivosti zaposlenih in podjetij, enakih moţnosti ter laţjega dostopa marginalnih
skupin do trga dela v drţavah članicah EU.
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Sledijo jim druge pomembnejše institucije, kjer MSP lahko pridobijo finančne vire:




Banka SID je posebna finančna ustanova za pospeševanje izvoza in je bila
ustanovljena leta 1992 na osnovi Zakona o druţbi za zavarovanje in
financiranje izvoza Slovenije. Njen večinski lastnik je Republika Slovenija.
EIB – Evropska investicijska banka, ustanovljena leta 1958 z Rimsko pogodbo,
skladno s politiko EK in cilji podjetniške politike ponuja posojila za naloţbe
majhnih podjetij.

Nadaljnje moţnosti za financiranje MSP so tudi:




Tvegani kapital oziroma naloţbe skladov tveganega kapitala. Skladi tveganega
kapitala v Sloveniji (Brezovnik 2008): Horizonte Venture Management: AlpeAdria Venture Found; Poteza Inovation and Growth Found; KD Private Equity
Found B. V.; PROPHETES, d. d.; RSG Kapital; SIVENT, d. d.; in Sklad
tveganega kapitala Nove ljubljanske banke, d. d..
Poslovni angeli, ki so praviloma uspešni poslovneţi in so v preteklosti ţe
zgradili eno ali več uspešnih podjetij. Ker jim finančno stanje omogoča, da
investirajo tudi v zelo tvegane naloţbe, kot so 'start-up' podjetja, so moţen vir
financiranja MSP. V Sloveniji deluje klub poslovnih angelov z imenom
Poslovni angeli Slovenije (b. l.) in trenutno zdruţuje 30 najuspešnejših
slovenskih poslovneţev, kot so: Joţe Mermal, Janez Škrabec, Branko Drobnak,
Tomaţ Lovše in drugi.

Moţni viri financiranja MSP so tudi: faktoring (odkup terjatev), lizing (zakup) in
redki drugi.
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4.1 Pomoči EU namenjene državam kandidatkam
Predpristopna pomoč EU so finančna sredstva, namenjena drţavam kandidatkam za
polnopravno članstvo v EU. Slovenija je bila upravičena do teh sredstev od leta 1992 do
2004 – v času pribliţevanja in vključevanja v EU.
Programi predpristopnih pomoči EU segajo v konec osemdesetih let prejšnjega
stoletja, ko je Evropska gospodarska skupnost (EGS) po ukinitvi ţelezne zavese
podpisala prve trgovinske in gospodarske sporazume o sodelovanju med EGS drţavami
Vzhodnega bloka, ki so si ţelele vključiti v EGS.
Zaradi dejstva, da je med drţavami EGS in v tranziciji obstajala velika vrzel v
gospodarski in druţbeni razvitosti, je EGS v zasledovanju cilja nadaljnje širitve
skupnosti leta 1989, z namenom pomagati drţavam Srednje in Vzhodne Evrope pri
gospodarskih in političnih reformah, oblikovala pobudo PHARE (Poland and Hungary
Assistance for Reconstruction of Economy).43 Pomoč je bila najprej namenjena Poljski
in Madţarski pri vzpostavitvi trţnega gospodarstva in spodbujanju demokracije.
Program se je kmalu razširil na številne druge drţave, med njimi na Slovenijo. V teku
izvajanja se je program tudi vsebinsko spreminjal. Program PHARE kot program
pomoči ni ostal osamljen, temveč so se mu kmalu pridruţili novi. Slovenija je v času
pribliţevanja Evropi izkoriščala tudi sredstva iz naslednjih predpristopnih programov:




SAPARD (Special Action for a Pre-Accession for Agriculture and Rural
Development) – Poseben predpristopni program pomoči EU za področje
kmetijstva in razvoja podeţelja;
ISPA (Instrument for the Structural Policies for Pre-Accession) – Finančni
instrument za področje okolja in transporta, ki naj bi prispeval k ciljem, ki so
bili določeni v dokumentih: Partnerstvo za pristop in Drţavni program za
prevzem pravnega reda EU v drţavah kandidatkah za članstvo.

Vsi trije programi so bili upravljani decentralizirano (glej poglavje 4.2.2.). Organ za
izvedbo decentraliziranega izvajalnega sistema v Sloveniji, odgovoren za pripravo
razpisov, sklepanje pogodb ter izvedbo plačil za projekte, je bila Centralna finančna in
pogodbena enota (CFPE), ki je delovala v okviru Ministrstva za finance.
Ker je za vsebino te naloge in nadaljnje predstavitve pomemben le program
PHARE, si bomo le-tega pobliţje pogledali.

PHARE – dostopno na: http://ec.europa.eu/enlargement/how–does–it–work/financial–
assistance/phare/working_with_phare_en.htm
43
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Finančni instrumenti PHARE
Kot pri vseh predpristopnih programih pomoči EU, je tudi pri programu PHARE
finančni pomen sekundarnega značaja, saj je za drţavo kandidatko bolj pomemben
zaradi njenega postopnega prilagajanja evropski strukturni politiki.
Slovenija je postala prejemnica pomoči iz programa PHARE44 leta 1992 po podpisu
Okvirnega sporazuma med Vlado RS in EK o sodelovanju.
Iz vsebinskega vidika lahko predpristopno pomoč programa Phare delimo na tri
faze (Slovenija doma v Evropi b. l.):45
1.

2.

3.

Tranzicijsko obdobje: 1992–1995. Pomoč je bila usmerjena predvsem v
prestrukturiranje gospodarstva. Slovenija je sredstva programa PHARE
usmerila v: i) privatizacijo, prestrukturiranje gospodarstva, javne finance in
bančništvo (40 %); ii) infrastrukturo (20 %); iii) znanost in tehnologijo, okolje,
energetiko, kmetijstvo, zakonodajo idr. (20 %) ter iv) (20 %) v izobraţevanje
in program TEMPUS.46
Predpristopno obdobje: 1996–1999. Pomoč je bila usmerjena v vzpostavljanje
institucij in investicijske podpore za pospešeno uvajanje v EU. V tej fazi se je
izvajala tudi posebna pomoč za krepitev upravno administrativnih struktur in
pravne podlage za bodoče izvajanje strukturne politike. V obdobju 1992–1999
je Slovenija dobila pribliţno 228 mio. EUR sredstev iz programa PHARE.
Predpristopno obdobje: 2000–2004 (2006) je bilo t. i. faza prestrukturiranja.
Slovenija je skladno s prenovljenim programom PHARE prejela okrog 53 mio.
EUR od tega 31 mio. EUR za nacionalni program47 (iz teh sredstev se je
financiral tudi projekt pomemben za to nalogo – vzpostavitev vstopnih točk
VEM); 7 mio. EUR za program čezmejnega sodelovanja in okrog 15 mio. EUR
za večdrţavne in horizontalne48 programe.

Program je bil še pred iztekom podaljšan do leta 2006, in sicer tako, da je do
članstva v EU drţavam kandidatkam, EU pokrivala ključna področja pomoči,
opredeljena v Partnerstvu za pristop oz. »Drţavnem programu za sprejem pravnega reda
44

Podatki o vseh projektih iz sredstev PHARE v Sloveniji so dosegljivi na: http://ec.
europa.eu/enlargement/fiche_projet/index.cfm?page=18814&c=SLOVENIA (ARCHIVED)
45
Dostopno na: http://www.evropa.gov.si/si/vkljucevanje–v–eu/program–phare/financni–
instrumenti–strukturne–politike/. O tem je pisal tudi Mrak v (Mrak 2004, 114–123).
46
TEMPUS – program, ki podpira posodobitev visokošolskega izobraţevanja in ustvarja
področje sodelovanja v sosednjih drţavah. Več o tem na: http://ec.europa.eu/education/external–
relation–programmes/doc70_en.htm.
47
Sredstva nacionalnega programa so bila namenjena podpori razvoja ustanov, ki podpirajo
razvoj MSP, projektom izobraţevanja in usposabljanja ter finančnim naloţbam za prevzem
pravnega reda EU.
48
Horizontalni programi so bili namenjeni za usposabljanje administracije, vzpostavitev
statističnih podatkovnih baz in za izvedbo posebne konference vezane na to problematiko.
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EU« v obdobju 2004–2006 pa se je iz sredstev programa PHARE pokrilo tudi tista
področja, ki so opredeljena kot »Cilj«49 v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj
(v nadaljevanju ESRR).
4.2 Pomoči EU namenjene državam članicam EU
Z vstopom v EU je Slovenija na podlagi EPD in drugih pravnih podlag EU ter na
osnovi vnaprej določene politike in po kriterijih kot so: i) obseg in teţa regionalne ter
socialne problematike: ii) finančna sposobnost drţave članice; iii) pomen ukrepov za
celotno EU in iv) teţa ukrepov glede na regionalni vidik in posebne značilnosti
predlaganih ukrepov; pridobila moţnost in pravico dostopa do nepovratnih sredstev,
namenjenih članicam EU.
Finančne pomoči imajo lahko naslednje oblike: i) delno financiranje programov;
ii) delno financiranje drţavnih pomoči, vključno s povračili individualnih podpor s
soglasjem EK in drţave članice; iii) delno financiranje projektov, vključno s povračili
podpore za tehnično pomoč in iv) študije za pripravo izvedbe projektov.
Nepovratna sredstva, namenjena članicam EU, delimo na:
1.

2.

Centralizirane ali komunitarne programe, za izvedbo katerih je neposredno
pristojna EK. Projekti se prijavljajo neposredno v Bruselj oziroma na sedeţ
programa. Pogodba se sklene neposredno med EK in nosilcem projekta,
odobrena sredstva izplačuje komisija.
Decentralizirane programe, med katere sodijo: i) strukturni skladi EU;
ii) kohezijski sklad in iii) pobude evropskih skupnosti. Projekte razpisujejo
drţave članice, sklepajo pogodbe z izvajalci projekta in zaloţijo sredstva iz
svojega proračuna, katera si nato v ustreznem deleţu povrnejo iz proračuna
EU.

4.2.1 Centralizirani programi
Kot smo navedli, s centraliziranimi programi v celoti upravlja EK. Najbolj znan
centralizirani program je t. i. Okvirni program – v obdobju, ki ga obravnava ta naloga,
je bil aktualen 6. okvirni program – ki je naslednik v poglavju 3.2 omenjenega Tretjega
večletnega programa za MSP.
Namen centraliziranih programov je spodbuditi medregijsko sodelovanje na
področjih, ki so opredeljena v razpisu vsakega programa. Vsak prijavitelj projekta mora

Pod Cilj 1 spadajo slabše razvite regije na ravni NUTS 2, kamor spada tudi Slovenija
(Mrak 2004,51). NUTS=SKTE Standardna klasifikacija teritorialnih enot – glej (Mrak 2004,
57–60). Vanj se uvrščajo tiste regije, ki zaostajajo za razvojem in se spopadajo z
nezaposlenostjo ter s pomanjkljivo infrastrukturo. Sredstva tega cilja dobijo regije, ki imajo
BDP niţji od 75 % povprečja drţav članic. Seznam regij prejemnic je Evropska komisija za
obdobje 2000–2006 objavila 1. 7. 1999 (Kobal 2005, 2).
49
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zagotoviti, da so pri izvajanju tega vključeni in sodelujejo v njem institucije ali podjetja
iz vsaj še ene ali več regij oziroma drţav članic Unije.
EU v okviru vsakega večletnega operativnega programa opredeli: prioritetna
področja, glavne aktivnosti po sklopih in prioritetna področja vsakega sklopa posebej,
za katerega so sredstva namenjena.50
Poleg vsakokratnega večletnega operativnega programa med centralizirane
programe sodijo še programi, kot so: EURECA, COST, LIFE+, Marko Polo, Eurostars
in drugi. Vsi programi imajo skupen cilj – s sredstvi centraliziranih programov EU
spodbujati povezave med podjetji samimi ali med podjetji in institucijami v EU ter so
praviloma namenjena financiranju trajnostnega razvoja in konkurenčnosti evropskega
gospodarstva.
Ker centralizirani programi EU niso vključeni v raziskavo v okviru te naloge, le teh
zaradi prostorske omejenosti ne bomo podrobneje predstavljali.
4.2.2 Decentralizirani programi
Decentralizirani programi so tisti programi EU, ko se finančna sredstva evropskih
skladov razdeljujejo preko razpisov na drţavnem oz. regionalnem nivoju na osnovi
sprejetega EPD. Razpise decentraliziranih programov EU v Sloveniji za razliko od
centraliziranih programov objavljajo pristojne slovenske institucije – ministrstva,
agencije in skladi, kar olajša prijavne postopke zainteresiranim prijaviteljem. Razpisi so
večinoma namenjeni investicijskim projektom, katerih glavni nosilci so ESRR, ESS in
Kohezijski sklad (v nadaljevanju KS). Sredstva so neposredno ali posredno namenjena
financiranju regionalnega razvoja s ciljem, da bi se zmanjšale razlike v razvitosti
posameznih evropskih regij.
Do sredstev decentraliziranih programov, ki so namenjena razvoju regij iz
strukturnih skladov, so upravičene regije, kjer je BNP na prebivalca manjši od 75
odstotkov povprečja EU. Podobno velja za sredstva KS, ki so namenjena financiranju
infrastrukture in varstva okolja v drţavah članicah, kjer mora biti BNP na prebivalca
manjši od 90 odstotkov povprečja EU.
Poleg ţe omenjenih »Strukturnih skladov« in »Kohezijskega sklada« med
decentralizirane programe sodijo tudi t. i. »Pobude skupnosti«. EU je za vse te namene
iz proračuna skupnosti v finančni perspektivi 2000–2006 namenila 33,9 % od skupno 98
milijard EUR letnega proračuna (po stalnih ocenah iz leta 1999), kar za strukturne
politike znese 33,5 milijard EUR (Wostner 2005, 21–22).

6. Okvirni program je vključeval naslednja prioritetna področja: i) Znanost o ţivljenju,
genomika in biotehnologija za zdravje; ii) Tehnologije informacijske druţbe;
iii) Nanotehnologija, materiali in proizvodne metode; iv) Aeronavtika in vesolje; v) Kakovost in
varnost ţivil ter prehrane; vi) Trajnostni razvoj in globalne spremembe ter vii) Drţavljani in
upravljanje v druţbi znanja. Več na: http://www.rtd.si/slo/6op/.
50
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Strukturni skladi
Strukturni skladi so bili ustanovljeni z namenom pospeševanja razvoja in
zmanjševanja razlik med regijami oziroma drţavami članicami. Strukturni skladi EU
predstavljajo osnovni finančni instrument izvajanja regionalne politike, s katerimi
prispevajo k zmanjševanju gospodarskih in socialnih razlik med regijami znotraj
enotnega evropskega trga ter spodbujajo njihov uravnoteţen in trajnostni razvoj.
Evropska unija s svojimi skladi, programi in razpisi podeljuje nepovratna sredstva,
katerih namen je izvedba projektov in dejavnosti v skladu s strateškimi usmeritvami
EU. Pravila, značilna za vse programe, so naslednja: i) sredstva EU so oblika
dopolnilnega financiranja, kar pomeni, da EU ne financira projektov v njihovi celoti,
ampak le njihov deleţ; ii) sredstva EU omogočajo, da je določen projekt finančno na
pozitivni ničli oziroma ne sme prinesti dobička izkoristniku EU sredstev; iii) sredstva
EU niso nikoli podeljena za nazaj, za ţe zaključene projekte in iv) za posamezen projekt
so lahko podeljena le enkratna nepovratna sredstva.
Strukturni skladi skupaj s kohezijskim skladom predstavljajo enega od
najmočnejših instrumentov, s pomočjo katerih članice EU prispevajo k skladnejšemu
razvoju celotnega teritorija EU in premagovanju razvojnih razlik med regijami. EU
namenja za zmanjševanje razvojnih razlik kar tretjino svojega letnega proračuna.
Do sredstev iz skladov so upravičene tiste evropske regije, ki razvojno ne dosegajo
povprečja EU in potrebujejo podporo za nastanek konkurenčnega okolja, ustvarjanje
novih delovnih mest, spodbujanje izobraţevanja za pridobitev kvalificirane delovne sile
ter pospeševanje gospodarskega in socialnega razvoja. Sredstva iz strukturnih skladov
so namenjena glavnim vidikom razvoja regij, ti pa so moderna infrastruktura, razvoj
človeških virov in produktivnost vseh sektorjev.
Poseben poudarek je tudi na podpori malim in srednje velikim podjetjem, ki v
lokalnem okolju lahko zagotovijo nova delovna mesta in spodbudno vplivajo na razvoj
celotne regije.
Delovanje strukturnih skladov je urejeno z uredbami, smernicami in nepisanimi
pravili, kar predstavlja svojstven sistem. Ta sistem ima zapletena pravila, ki jih vsaka
članica bolj ali manj uspešno nadgradi z lastno zakonodajo, programskimi dokumenti in
institucijami, saj so odgovorne za izvedbo sistema in izvajanje razvojnega programa.
EPD RS za obdobje 2004–2006 tako izhaja iz Strategije gospodarskega razvoja
Slovenije (v nadaljevanju SGRS) in DRP (Wostner et al. 2005, 31). Konkretno
delovanje strukturnih skladov določa Uredba št. 1260/1999 Sveta EU.
Kot navaja Novakova (2006, 1) delovanje strukturnih skladov temelji na naslednjih
načelih, ki so pomembna pri načrtovanju programov in porabi sredstev:51

O tem pisal tudi Wostner (2005, 31), ki opredeljuje štiri temeljna načela pomembna za
vsebine večletnih programov.
51
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načelo koncentracije: usmerjenost sredstev in ukrepov na regije ter skupine, ki
jih najbolj potrebujejo glede na natančno opredeljene cilje in stroga merila;
načelo programiranja: sredstev ni mogoče pridobiti za posamezne nepovezane
investicije, ampak jih EU dodeli načrtovano, na osnovi razvojnih programov,
ki so časovno omejeni;
načelo partnerstva: tesno sodelovanje in delitev odgovornosti pri načrtovanju
in izvajanju med Evropsko komisijo, vladami drţav članic, regijami in
lokalnimi skupnostmi ter civilno druţbo;
načelo dodatnosti: skladi zgolj dopolnjujejo finančna sredstva drţav članic in
jih ne nadomeščajo. V razvojnih programih je treba zagotoviti sofinanciranje iz
drţavnih in lokalnih virov;
načelo subsidiarnosti: skladi poseţejo na področjih, ki jih drţave članice in
regije zaradi teţe razvojnih razlik in omejenih finančnih sredstev ne zmorejo
zadovoljivo rešiti same. Temu načelu sledi tudi organizacija upravljanja
skladov, saj drţave članice in regije prevzemajo odgovornost za izvajanje;
načelo učinkovitosti: vrednotenje učinkov pomeni nadziranje učinkovitosti in
uspešnosti porabe sredstev ter prispeva k izboljšanju načrtovanja prihodnjih
programov in k poenostavitvi sistema delovanja skladov v bodoče.

Pod skupnim imenom »Strukturni skladi« so v obdobju 2000–2006 delovali štirje
skladi:
ESRR (angl. European Regional Development Found, ERDF), ki prispeva k
zmanjševanju razlik v gospodarski in socialni razvitosti evropskih regij z vlaganjem v
proizvodnjo, infrastrukturo, zdravstvo ter izobraţevanje.
ESS (angl. European Social Found, ESF), ki namenja sredstva predvsem razvoju
človeških potencialov in posledično prispeva k zmanjševanju nezaposlenosti, spodbuja
zaposlovanje in razvijanje podjetništva ter vlaganje v znanje in skrbi za enakost
moţnosti ter socialno vključenost vseh na trgu delovne sile.
Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (v nadaljevanju EKUJS) (angl.
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, EAGGF), ki sredstva namenja
gospodarskemu prestrukturiranju kmetijstva in razvoju podeţelja.
Finančni instrument za usmerjanje ribištva (v nadaljevanju FIUR) (angl. Financial
Instrument for Fisheries Guidance, FIFG), ki namenja sredstva vzpostavljanju
ravnovesja med ribolovnimi viri in njihovim izkoriščanjem, ohranjanju konkurenčnosti
ribištva in oţivljanju območij, ki so odvisna od ribištva.
Na podlagi teritorialnega načela in vsebine, se strukturna pomoč razdeli na tri ciljna
območja:


Cilj 1 (teritorialno načelo) (glej opombe v poglavju 4.1.1.): v EU je v cilj 1
vključenih 22 odstotkov prebivalstva iz pribliţno 50 regij, za njihov razvoj je
porabljenih kar 70 odstotkov vseh sredstev strukturnih skladov.
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Cilj 2 (teritorialno načelo) Sem se uvrščajo področja z gospodarskimi in
socialnimi problemi, kot so problemi prestrukturiranja, negativna gospodarska
rast in visoka brezposelnost. Pribliţno 18 odstotkov vseh evropskih regij je
upravičenih do sredstev iz cilja 2, zanj je porabljenih 11,5 odstotkov sredstev iz
strukturnih skladov.
Cilj 3 (tematski) Namenjen je modernizaciji sistemov vzgoje, izobraţevanja in
zaposlovanja, pokriva pa območje celotne EU razen tistih, ki so vključeni v cilj
1. Cilju 3 je namenjeno 12,3 odstotka sredstev strukturnih skladov.

Strukturni skladi v Sloveniji
Slovenija je s 1. majem 2004 postala upravičenka do sredstev iz strukturnih skladov
– do tedaj je lahko sodelovala samo v nekaterih pobudah Skupnosti.
Na osnovi DRP so potekala pogajanja z EK, katerih rezultat je bil EPD 2004–2006,
ki je določil naslednje prioritete: i) spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti;
ii) znanje, človeški viri in zaposlovanje ter iii) prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva
in ribištva.
V te namene je bila Slovenija do leta 2006 upravičena do pribliţno 237 mio. EUR
pomoči iz strukturnih skladov (ESRR – 136 mio. EUR, ESS – 75 mio. EUR, EKJUS –
24 mio. EUR in FIUR – 2 mio. EUR). Skupaj z lastnimi sredstvi je bilo na voljo
pribliţno 334 mio. EUR.
Za delitev teh sredstev je bilo v Sloveniji za nosilce aktivnosti razdeljevanja
sredstev iz strukturnih skladov določenih pet ministrstev (MG, MDDSZ, Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo za kmetijstvo in Ministrstvo za informacijsko
druţbo oziroma javno upravo). Ministrstva so objavljala razpise po posameznih
ukrepih. Podrobnosti iz posameznih prioritetnih področij so bile opredeljene v razpisni
dokumentaciji.
Pričakovani deleţ sofinanciranja je bil do 40 % stroškov pri materialnih
investicijah, do 50 odstotkov za razvojne programe, do 75 odstotkov za centre
odličnosti in do 100 odstotkov pri javnih vlaganjih ter stroških vodenja projektov.
Ostala sredstva je bilo treba zagotoviti iz zasebnih ali javnih sredstev, glede na naravo
projekta.
Za sredstva iz strukturnih skladov so lahko kandidirali: podjetja, javne ustanove,
lokalne in regionalne skupnosti, tehnološki centri, inkubatorji, grozdi, tehnološke mreţe
in drugi.
Z vidika končnih prejemnikov sredstva strukturnih skladov pomenijo dopolnilni vir
financiranja projektov. Omogočajo jim, da izvedejo projekte, za katere bi teţko zbrali
dovolj lastnih sredstev za zaprtje finančne konstrukcije.
Ker je za vsebino te naloge od strukturnih skladov pomemben le ESRR, ga bomo
zaradi pomanjkanja prostora predstavili edinega.
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ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj
ESRR je bil ustanovljen leta 1975 na osnovi 158. člena PES, ki določa spodbujanje
usklajenega razvoja kot cilja EU. V 160. členu iste pogodbe je opredeljen ESRR kot
podporni instrument pri odpravljanju regionalnih neskladij.
Vlogo ESRR v okviru sistema strukturnih skladov v obdobju 2000–2006 določa
Uredba (ES) št. 1783/1999 (EC 1999a), njegovo izvajanje pa sledi skupnim osnovnim
pravilom za vse štiri sklade, ki so zajeta v paketu uredb na čelu z Uredbo (ES) št.
1260/1999.
Namen sklada je spodbujanje in krepitev ekonomske ter socialne kohezije, pri
čemer je njegov osnovni cilj pomoč pri zmanjševanju in odpravljanju razlik v stopnji
razvitosti med regijami na ravni EU in vzpostavitev ravnovesja v EU. Posledično ESRR
prispeva k zmanjševanju vrzeli med stopnjami razvitosti različnih regij.
Področja financiranja s strani ESRR so opredeljena v 3. členu52 navedene Uredbe
(EC 1999a).
Ukrepi ESRR se razlikujejo glede na regijo, ki je upravičena do pomoči, s tem da
ukrepi temeljijo na prednostnih nalogah EU, ki so bile določene v Lizboni in
Göteborgu.
Tako v okviru »konvergenčnega«53 cilja (cilj 1. kohezijske politike) ESRR
osredotoča pomoč v podporo trajnostnemu, celostnemu regionalnemu in lokalnemu
gospodarskemu razvoju ter zaposlovanju tako, da aktivira in krepi lastne zmogljivosti,
Člen 3 Uredbe (ES) št. 1783/1999. Obseg pomoči
1. ESRR osredotoča pomoč na tematske prednostne naloge. Oblika in vrsta ukrepov, ki
bodo financirani v okviru vsake prednostne naloge, odraţata različne značilnosti ciljev
»konvergenca«, »regionalna konkurenčnost in zaposlovanje« ter »evropsko teritorialno
sodelovanje« v skladu s členi 4, 5 in 6.
2. ESRR prispeva k financiranju:
a) produktivnih naloţb, ki prispevajo k ustvarjanju in ohranjanju trajnih delovnih mest,
zlasti z neposredno pomočjo predvsem naloţbam v mala in srednja podjetja (MSP);
b) naloţb v infrastrukturo;
c) razvoja endogenega potenciala z ukrepi, ki podpirajo regionalni in lokalni razvoj. Ti
ukrepi vključujejo pomoč podjetjem in storitve zanje, zlasti MSP, ustvarjanje in razvoj
finančnih instrumentov, kot so skladi tveganega kapitala, posojilni in jamstveni skladi
ter skladi za lokalni razvoj, subvencioniranje obresti, povezovanje v omreţje,
sodelovanje in izmenjava izkušenj med regijami, mesti ter zadevnimi socialnimi,
gospodarskimi in okoljskimi udeleţenci;
d) tehnične pomoči iz členov 45 in 46 Uredbe (ES) št. 1083/2006.
Vrsta naloţb in ukrepov, navedenih zgoraj v točkah a) do d), je na voljo za izvajanje
tematskih prednostnih nalog v skladu s členi 4, 5 in 6.
53
Temeljno načelo konvergence je spodbujanje rasti v najmanj razvitih drţavah članicah in
regijah z izboljšanjem pogojev za rast in zaposlovanje s pomočjo povečevanja in izboljšanja
kakovosti naloţb v fizični in človeški kapital, razvoja inovacij in druţbe znanja, prilagodljivosti
na gospodarske in socialne spremembe, varovanja in izboljšanja okolja ter upravne
učinkovitosti. Ta cilj predstavlja prednostno nalogo skladov (EUROCON 2010).
52
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in sicer z operativnimi programi, katerih namen je posodobitev in raznolikost
ekonomskih struktur ter ustvarjanje in ohranjanje trajnih delovnih mest. Posledično
ESRR zagotavlja sredstva za: i) raziskave in tehnološki razvoj, inovativnost in
podjetništvo; ii) informacijsko druţbo, vključno z razvojem infrastrukture elektronskih
komunikacij; iii) pobude na lokalni razvoj in pomoč strukturam; iv) okolje;
v) preprečevanje tveganj in druge potrebe, navedene v 4. členu Uredbe (ibid.).
ESRR v skladu s ciljem »regionalna konkurenčnost in zaposlovanje« osredotoča
svojo pomoč v okviru strategij trajnostnega razvoja, ob spodbujanju zaposlovanja, zlasti
na naslednje tri prednostne naloge: i) inovacije in ekonomija znanja, tudi s pomočjo
oblikovanja in krepitve učinkovitih regionalnih inovacijskih ekonomij, sistemskih
odnosov med zasebnim in javnim sektorjem, univerz ter tehnoloških centrov, ki
upoštevajo lokalne potrebe; ii) varstvo okolja in preprečevanje tveganja, ki zagotavljata
trajnost tega razvoja; iii) dostopnost do transportnih storitev in informacijskih ter
komunikacijskih tehnologij (IKT), katerih namen je zmanjšanje regionalne izoliranosti
od prometnega in digitalnega omreţja, kar je predpogoj za privlačnost regije (ibid.).
Najpomembnejša vloga tega sklada je podpora ciljnih regij NUTS ravni 2 ter pobud
skupnosti NUTS ravni 3 (ibid., 21. člen).
ESRR financira tudi nekatere inovativne ukrepe v sodelovanju z ESS in EKJUS.
Za ESRR lahko rečemo, da je najpomembnejši vir financiranja za regionalne
programe.
Koliko sredstev je Slovenija prejela s strani ESRR za konkretne ukrepe – projekte,
ki so pomembni za raziskavo v tej nalogi, smo navedli v zaključku poglavja 3.3.3.
KS – Kohezijski sklad
KS (angl. Cohesion Fund) je poseben sklad (strukturni instrument), ki deluje v
okviru regionalne politike EU in je bil vzpostavljen z Maastrichtsko pogodbo leta 1992
(povzeto po Wostner 2005, 88)) oziroma v skladu z določili člena 130d te Pogodbe za
krepitev strukturne politike EU.
Do sredstev KS so upravičene najmanj razvite drţave članice EU, katerih bruto
domači proizvod (BDP) na prebivalca znaša manj kot 90 odstotkov povprečja v EU.
Kohezijski sklad je bil ustanovljen sočasno z odločitvijo o vzpostavitvi evropske
gospodarske in denarne unije ter uveden v programskem obdobju 1994–1999 z
namenom sofinanciranja projektov na dveh področjih.




Okolja, kjer pomaga dosegati cilje iz Pogodbe ES, v sklopu prednostnih nalog
okoljevarstvene politike EU. V okviru sklada se lahko financirajo projekti s
področja ravnanja s komunalnimi odpadki, odvajanja in čiščenja odpadnih
voda, oskrbe s pitno vodo, zagotavljanja poplavne varnosti ter s področja
učinkovite rabe energije in obnovljive energije.
Prometne infrastrukture, za gradnjo ali razvoj prometne infrastrukture, kot jo
opredeljujejo smernice za razvoj vseevropskega prometnega omreţja.

63

Finančne pomoči in nepovratna sredstva EU
V programskem obdobju 2000–2006 je imel KS svoje naloge določene v uredbi
(ES) št. 1264/1999 in 1265/1999 (EC 1999b).
Kohezijski sklad omogoča neposredno financiranje velikih projektov, vrednih
najmanj 10 mio. EUR, in pri tem financira 85 odstotkov upravičenih izdatkov, med
katere spadajo tudi študije izvedbe projektov in izdelava dokumentacije. Posledično KS
znatno vpliva na razvoj drţave oziroma regije na področjih okoljevarstva in prometne
infrastrukture, ki je v skupnem interesu vseh članic EU.54
V obdobju 2004–2006 so bile upravičene do črpanja KS naslednje članice: Grčija,
Portugalska, Španija, Ciper, Češka, Estonija, Madţarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska,
Slovaška in Slovenija.
V času pred vstopom v EU je Slovenija za projekte, katere članicam EU financira iz
KS prejemala sredstva iz predpristopnega program ISPA. Teh projektov je bilo petnajst
(11 s področja okolja in 4 s področja prometa) V okviru ISPA začeti projekti so se v
Sloveniji nadaljevali v okviru KS. Dodatno je Slovenija iz KS za obdobje 2004–2006
prejela sredstva za štiri projekte: za dva projekta s področja okolja in dva s področja
prometa. Skupno je bila Slovenija v obdobju od 2004–2006 upravičena do 160,6 mio.
evrov iz KS.
Pobude Evropske skupnosti
Z reformo strukturnih skladov leta 1998 je bil določen tudi finančni načrt za tako
imenovane pobude skupnosti. V programskem obdobju 1994–1999 je bilo takšnih
pobud 13, v programskem obdobju 2000–2006 pa so obstajale samo še štiri pobude.
EK s sprejemom smernic določa vsebinske cilje pobud in usmerja njihovo
delovanje. Njihovo izvajanje poteka decentralizirano, kar pomeni, da so za to odgovorne
oblasti v drţavah članicah.
Pobude zajemajo 5,3 % vseh strukturnih sredstev EU. Pobude obdobja 2000–2006
so bile:
Interreg III – Program je namenjen spodbujanju partnerstva in sodelovanja med
ljudmi ob meji ter čez drţavno mejo za doseganje skladnejšega razvoja na podlagi
spodbujanja čezmejnega, medregionalnega in transnacionalnega sodelovanja. Ta
pobuda se financira v okviru ESRR. Aktivnosti programa so usmerjene na obmejna
področja drţav članic EU in na obmejna področja EU z drţavami kandidatkami, ki
sodelujejo z drţavo članico preko programa za čezmejno sodelovanje, ki ga financira
EU.
Urban II – Kot Interreg III se tudi ta pobuda financira s sredstvi ESRR. Program je
namenjen spodbujanju pilotskih in inovativnih akcijskih programov v kriznih soseskah
majhnih in večjih mest, za katere je značilna socialna izključenost. Spodbuja tudi
inovativne strategije za gospodarsko in socialno oţivitev malih in srednjih mest ali
54

Več v Wostner et al. 2005, 87–94 in Mrak 2004, 43–46.
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zapostavljenih mestnih predelov ter izmenjavo znanja in izkušenj za trajno oţivitev
mest ter njihovega razvoja v EU.
Equal – Pobudo financira ESS. Namenjena je podpori aktivnosti na področju
aktivne politike zaposlovanja in socialne kohezije, spodbujanju podjetništva,
izobraţevanja podpori enakopravnosti na trgu delovne sile.
Leader + – Pobuda spodbuja nove oblike tehnologije za povečanje konkurenčnosti
izdelkov in storitev podeţelskih območij, dvig kakovosti ţivljenja na podeţelju, podpira
majhne proizvajalce za nastop na trgu ter skrbi za naravne in kulturne vire. Pobuda je
namenjena podpori lokalnih partnerstev in izgradnji povezav. Spodbuja razvoj ter
sodelovanje lokalnih akcijskih skupin. Dan je tudi poudarek na medregionalnem in
meddrţavnem povezovanju. Financer tega programa je EKJUS.
Na zaključku tega poglavja moramo ponovno omeniti tudi EIB, ki igra pomembno
vlogo v okviru strukturnih skladov, saj je vključena v celoten program njihovega
delovanja. EIB omogoča kreditiranje in pospeševanje ekonomskega in socialnega
razvoja z: dajanjem posojil ter drugih oblik delnega financiranja investicijskih
projektov, dajanjem bančnih garancij in delnim financiranjem tehnične podpore ter
financiranjem študij za pripravo izvedbe projektov.55
4.3 Državne pomoči
Kot smo navedli v predhodnih poglavjih, spadajo vsa nepovratna sredstva
namenjena podjetniškemu sektorju in pridobljena iz kateregakoli drţavnega ali
evropskega vira, med drţavne pomoči.
4.3.1 Definicija državne pomoči
Ekonomska teorija drţavne pomoči v večini primerov definira kot simultano
priznavanje oziroma omogočanje koristi podjetju in obremenjevanje drţave, kar so v
praksi: i) ukrepi, ki predstavljajo strošek ali izgubo dohodka javnih oblasti in korist
izkoristnika; ii) prednosti, ki izhajajo iz bremena, naloţenega javnim financam v obliki
stroška ali zmanjšanega dohodka; iii) prispevki na račun javnih fondov ali zmanjševanje
dajatev, ki normalno obremenjujejo neko podjetje; iv) prednosti, dodeljene s strani
javnih oblasti v) določene netrţne prednosti, ki izhajajo od drţave, ki bi sicer morala
izboljševati poloţaj vseh podjetij; vi) plačila dela stroškov proizvodnje s strani druge
osebe kot je dejanski kupec; vii) ugodnosti, ki jih prejemnik v normalnih okoliščinah

Celotno 4. poglavje je povzeto po ţe navedenih virih (Mrak 2004), Wostner et al. (2005)
in Novak (2006) ter podatkih pridobljenih na: http://www.euskladi.si/povezave/; http://www.mf.
gov.si/slov/suseu/suseu_fin_pre.htm; http://www.evropa.gov.si/; http://ec.europa.eu/index_en.
htm; http://www.eurocon.si/index.php?id=23 in http://www.vlada.si/si/teme_in_projekti/
evropska_kohezijska_sredstva_za_razvoj_slovenije/splosno_o_evropskih_skladih_skozi_progra
msko_obdobje/.
55
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sicer ne bi mogel doseči ali viii) intervencije, ki dajejo moţnost, da se podjetje izogne
dajatvam, ki so normalno vključene v proračun podjetja (Grilc 2001, 703).
Zakon o spremljanju drţavnih pomoči (ZSDrP 2004) v 2. členu drţavne pomoči
opredeli: »Drţavne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki drţave oziroma občine, ki
pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti
ter so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah,
ki se ukvarjajo s trţno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene
konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske
skupnosti.« (Ur. l. RS, št. 3/2004 – Mednarodne pogodbe).
Ker po vključitvi Slovenije v EU in prevzemu pravnega reda EU veljajo za drţavne
pomoči v Sloveniji evropske pravne norme, si bomo v tej nalogi pobliţje ogledali
drţavne pomoči le s tega vidika.
4.3.2 Državne pomoči v EU
Odprtje vprašanja drţavnih pomoči so narekovale razmere na evropskem in
svetovnem trgu v začetku petdesetih let prejšnjega stoletja. Tako je EU v vse Pogodbe
po letu 1951 ţe vnesla osnovna izhodišča o drţavnih pomočeh. Pravila, komu se lahko
drţavne pomoči namenjajo, v kakšni višini in obliki pa so se izoblikovala šele v zadnjih
dvajsetih letih, tudi s pomočjo Evropskega sodišča. Na osnovi sodne prakse in drugih je
EK opredelila definicijo, da je dajatev drţavna pomoč, če zadošča naslednjim
kriterijem: i) pomoč daje drţava iz drţavnih virov, ki so lahko neposredni ali posredni;
ii) pomoč zmanjšuje normalne stroške poslovanja prejemniku in mu na ta način daje
konkurenčno prednost pred drugimi udeleţenci na trgu; iii) pomoč izkrivlja konkurenco
ali grozi z izkrivljanjem konkurence; iv) pomoč vpliva na trgovino in konkurenco med
drţavami članicami Evropske unije.
Po definiciji drţavne pomoči ne obsegajo le pozitivnih dajatev, plačil drţave,
ampak tudi druge intervencije, s katerimi se zmanjšujejo obremenitve podjetja, ki bi jih
drugače podjetje moralo nositi.
Temeljna značilnost vseh ukrepov, ki imajo naravo drţavnih pomoči, je pridobitev
ugodnosti za podjetje in obenem nastanek bremena za drţavo. Drţavne pomoči je treba
razlikovati od splošnih ukrepov, ki sicer vplivajo na konkurenco med drţavami
članicami, vendar so namenjeni vsem podjetjem, torej veljajo za vse enako in zato niso
drţavne pomoči. Prav tako niso drţavne pomoči investicije v kolektivno infrastrukturo,
posebno če je njen lastnik drţava, in druge aktivnosti drţave, če se pri tem vede enako
kot drugi udeleţenci na trgu (povzeto po Murn 2006, 3–5).

66

Finančne pomoči in nepovratna sredstva EU

Določbe o državnih pomočeh v EU
Pravni okvir drţavnih pomoči je opredeljen v 87.–89. členu PEU56 in je osnova za
kakršno koli odločanje o drţavnih pomočeh oziroma interpretacije le-teh.
Tako 87. člen57 opredeljuje drţavne pomoči ter pogoje upravičenosti.
Člen 88 opredeljuje in ureja razmerja med drţavo članico ter EK glede spremljanja
in poročanja ter o postopkih v primeru kršitve 87. člena Pogodbe in pristojnost EK.
Člen 89 pa opredeljuje pristojnosti ES v zvezi z uporabo 87. in 88. člena.
Druga pravila, ki veljajo na področju drţavnih pomoči v EU, so: i) Uredba EK, ki
ureja pravila o pomoči De minimis; ii) Uredba, ki ureja postopke v zvezi z drţavnimi
pomočmi; iii) Uredba o splošnih skupinskih izjemah in iv) Skupine uredb, ki rešujejo
vprašanja: horizontalnih pravil, storitev splošnega gospodarskega interesa, posebnih
sektorskih pravil in posebnih instrumentov pomoči.
Zelo pomembno dejstvo v zvezi z drţavnimi pomočmi je, da morajo biti vse
pomoči v EU vnaprej odobrene, pregledne in merljive.
Po evropskih pravilih so vlade drţav članic dolţne komisiji prijaviti vsak primer
drţavne pomoči, v kolikor je nimajo ţe v naprej odobrene (skupne izjeme), ta pa se
mora v dveh mesecih odločiti ali bo pomoč dovolila ali ne.
Slovenija mora učinke drţavnih pomoči spremljati in meriti ter enkrat letno
poročati EK o skupnem obsegu pomoči in oblikovati skupno stališče glede učinkov
različnih vrst pomoči na konkurenco (RS, MF 2006).
56

Vse pogodbe EU so dostopne na: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlmpid=200424
Člen 87 (prej člen 92).
1. Razen če ta pogodba ne določa drugače, je vsaka pomoč, ki jo dodeli drţava članica, ali
kakršna koli vrsta pomoči iz drţavnih sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala
konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega
blaga, nezdruţljiva s skupnim trgom, kolikor prizadene trgovino med drţavami
članicami.
2. S skupnim trgom je zdruţljivo naslednje: a) pomoč socialnega značaja, dodeljena
posameznim potrošnikom, pod pogojem, da je dodeljena brez diskriminacije glede na
poreklo zadevnih izdelkov; b) pomoč za povrnitev škode, ki so jo povzročile naravne
nesreče ali izjemni dogodki; c) pomoč, dodeljena gospodarstvu nekaterih območij
Zvezne republike Nemčije, ki jih je prizadela delitev Nemčije, kolikor je takšna pomoč
potrebna za nadomestilo gospodarske škode, ki jo je ta delitev povzročila.
3. Kot zdruţljivo s skupnim trgom se lahko šteje naslednje: a) pomoč za pospeševanje
gospodarskega razvoja območij, kjer je ţivljenjska raven izjemno nizka ali kjer je
podzaposlenost velika; b) pomoč za pospeševanje izvedbe pomembnega projekta
skupnega evropskega interesa ali za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu drţave
članice; c) pomoč za pospeševanje razvoja določenih gospodarskih dejavnosti ali
določenih gospodarskih območij, kadar takšna pomoč ne spreminja trgovinskih pogojev
v obsegu, ki bi bil v nasprotju s skupnimi interesi; d) pomoč za pospeševanje kulture in
ohranjanja kulturne dediščine, kadar takšna pomoč ne škoduje trgovinskim pogojem in
konkurenci v Skupnosti v obsegu, ki je v nasprotju s skupnimi interesi; e) druge vrste
pomoči, kakršne lahko Svet določi v odločbi, ki jo sprejme s kvalificirano večino na
predlog Komisije.
57
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Instrumenti državnih pomoči
EU deli drţavne pomoči na šest vrst (EC 2004): i) subvencija, ii) zmanjšanje
davkov/izvzetje, iii) kapitalska udeleţba, iv) ugodno posojilo, v) odlog plačila davkov
in vi) jamstvo.
Delitev v Sloveniji je podrobnejša, saj so instrumenti drţavnih pomoči v Sloveniji
naslednji (RS, MF 2006): i) dotacije, ii) odpis posojila, iii) neposredne subvencije
obresti, iv) zamiki pri odplačevanju davkov oz. prispevkov, v) davčne opustitve, izjeme
in olajšave, vi) zniţanje prispevkov za socialno varnost, vii) kapitalske naloţbe,
viii) konverzija dolga v lastniški deleţ, ix) udeleţba na dobičku podjetja, x) ugodna
posojila, xi) garancije in xii) plačila zapadlih garancij.
V Sloveniji se drţavne pomoči delijo najprej na osnovi pravil, nato po kategorijah
in vsaka kategorija po namenu. Tako so prikazane v Šifrant namenov pomoči.58
V Pregledu drţavnih pomoči po kategorijah v vsakoletnem poročilu o drţavnih
pomočeh v Sloveniji,59 katere v nadaljevanju predstavljamo, so opredeljene, kot sledi.
Glede na pravila se drţavne pomoči delijo na: 1) kmetijstvo in ribištvo, 2) horizontalne
cilje in 3) posebne sektorje. Te se nadalje deli na kategorije:





kmetijstvo in ribištvo se razdeli na kmetijstvo in na ribištvo;
horizontalni cilji se delijo na i) raziskave in razvoj, ii) varstvo okolja,
iii) varčevanje z energijo, iv) MSP, v) zaposlovanje, vi) usposabljanje,
vii) regionalne cilje in viii) kulturo.
posebni sektorji, se delijo na: i) transport, ii) premogovništvo,
iii) prestrukturiranje in iv) reševanje.

Ker nas v kontekstu te naloge zanimajo le drţavne pomoči, namenjene MSP, bomo
le-to kategorijo predstavili tudi po namenu. Kategorija »MSP« se glede na namen deli
na: i) materialne in nematerialne investicije ter odpiranje novih delovnih mest mest za
izvajanje investicij; ii) svetovalne storitve, usposabljanje in razširjanje znanja ter iii)
udeleţbo na sejmih in razstavah.
V tabeli št. 4.1 za primerjavo predstavljamo (glede na pravila in kategorije) za
obdobje od 2003 do vključno 2007: i) zneske dodeljenih drţavnih pomoči v EUR;
ii) deleţ dodeljenih drţavnih pomoči, ki ga predstavlja posamezno pravilo oziroma
kategorija glede na vse dodeljene drţavne pomoči in iii) kolikšen deleţ BDP
predstavljajo vrednosti dodeljenih pomoči v Sloveniji.
Ker se je metodologija in posledično razvrstitev posameznih kategorij glede na
pravila, po katerih se le-te spremljajo in prikazujejo v Letnih poročilih o drţavnih

Šifrant namenov pomoči, dosegljiv na: http://www.mf.gov.si/slov/nadz_pom/vnosne_
maske. htm
59
Vsa letna poročila o drţavnih pomočeh od leta 1998 do vključno 2008 so dostopna na
povezavi: http://www.mf.gov.si/slov/nadz_pom/letna_porocila.htm.
58
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pomočeh v Sloveniji60 spreminjala, smo tabelo 4.1 uredili in prikazali drţavne pomoči
po letih tako, da so predstavljene kategorije pomoči primerljive med seboj in v okviru
istega pravila. Tabela je oblikovana glede na zadnje, tj. enajsto poročilo o drţavnih
pomočeh v Sloveniji (za leto 2006, 2007 in 2008), objavljeno v juliju 2009.91
Pri podatkih za leto 2003 in za leta pred tem letna poročila niso vsebovala podatka
o odstotnem deleţu dodeljene drţavne pomoči glede na BDP, zato smo podatke za leto
2003 (ki jih prikazujemo v tabeli 4.1) izračunali sami. Ker ugotavljajo raziskave,
opravljene v EU, da v mnogih primerih dodeljevanje drţavnih pomoči celo zmanjšuje
gospodarsko blaginjo in slabi spodbude za izboljšanje učinkovitosti v podjetjih, je EU
oblikovala sistem nadzora, ki je namenjen krčenju vseh teh neučinkovitosti.
Cilj EU je, da drţave članice zmanjšajo deleţ drţavnih pomoči glede na BDP in
preusmerijo pomoči iz posebnih sektorjev k horizontalnim ciljem, saj te pomoči
(varstvo okolja, promocija raziskav in razvoja ter pomoči za MSP) predstavljajo
krepitev ekonomske in socialne kohezije.
EK običajno primerja podatke o dodeljenih drţavnih pomočeh po drţavah članicah
brez pomoči, ki so bile dodeljene kmetijskemu, ribiškemu in transportnemu sektorju
(RS, MF 2008, 14). Posledično je primerjanje objavljenih podatkov z ostalimi članicami
EU oteţeno brez posebnih preračunov. Ker cilj te naloge niso drţavne pomoči temveč
pomoči, namenjene MSP, bomo v nadaljevanju komentirali le podatke, prikazane v
tabeli 4.1 in navajali primerjave, kot jih predstavljajo Letna poročila o drţavnih
pomočeh v Sloveniji.
Ţe beţen pregled na dodeljene pomoči v tabeli 4.1 nam kaţe, da Slovenija upošteva
smernice EU in zmanjšuje drţavne pomoči v absolutnem znesku ter glede na deleţ
BDP, ki ga drţava nameni za drţavne pomoči, saj so se te od leta 2003 do 2007
zmanjšale s 393,04 na 268,14 mio. EUR oziroma iz 1,58 odstotka BDP na 0,81 odstotka
BDP.
Druga ugotovitev, ki izhaja in tabele, je, da dodeljene pomoči nimajo nekega
konstantnega trenda, temveč oscilirajo iz leta v leto. Razlog za to je v kampanjskem
razpisovanju le-teh, iz česar se vidi, da Slovenija nima jasno opredeljene podjetniške
politike, saj se je za višino sredstev, namenjenih MSP v finančnem obdobju 2004–2006
(del po vstopu v EU), vedelo vnaprej in bi bile prioritete politike preko vsebine razpisov
lahko usklajene ter pripravljene vnaprej.
Tako pa so se razpisi in dodelitve drţavnih pomoči izvajali kampanjsko. Posledica
tega je, da so po našem mnenju v nekaterih primerih izgubili svoj namen, saj, kot smo
ugotovili v raziskavi, se pojavljajo podjetja, ki uspejo pridobiti nepovratna sredstva na
več razpisih, vendar se rezultati njihovega poslovanja niso izboljšali. Dopuščamo
Do leta 2004 so se Regionalni cilji v Letnih poročilih spremljali samostojno kot drţavna
pomoč v okviru posebnih pravil. Od leta 2004 dalje pa so Regionalni cilji vključeni med pravila
Horizontalnih ciljev kot ena od kategorij. Enako je bila kategorija Reševanje in prestrukturiranje
prvotno med pravili Horizontalnih ciljev, sedaj pa so med pravili Posebnih ciljev.
60
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moţnost, da bi bila ocena drugačna, če bi njihove rezultate spremljali daljše časovno
obdobje.
Nadalje na osnovi predstavljenih podatkov ugotavljamo, da v slovenski politiki ni
jasnih strategij in prioritet, čemu nameniti evropska sredstva. Na osnovi istih podatkov
v tabeli lahko zaključimo, da gre v Sloveniji na področju črpanja evropskih sredstev za
princip, kdor prej pride, prej dobi, oziroma kar je verjetno še slabše, kdor je močnejši,
dobi več.
Prakse in politike črpanja sredstev EU pri drugih članicah so sicer zelo različne, kar
pa ni razlog, da se ne bi najboljših praks med njimi lahko implementiralo v politiko
črpanja v Sloveniji. Kot primer lahko navedemo Švedsko, ki preko koncentrirane
porabe na določenem segmentu najverjetneje dosega najboljše učinke drţavnih pomoči.
Tako je v letu 2006 kar 85 % vseh drţavnih pomoči od 3.515,3 mio. EUR namenila
varstvu okolja in varčevanju z energijo (RS, MF 2008, 12–14).
Če se vrnemo k drţavnim pomočem, ki jih Slovenija namenja MSP in jih
prikazujemo v tabeli 4.1, vidimo, da temu sektorju slovenska drţava namenja le od ene
stotinke odstotne točke do ene desetinke odstotne točke BDP.
Največji odstotek, tj. 0,1 odstotne točke BDP, je Slovenija namenila MSP v letu
2006. V tem letu je bilo več kot 61 % vseh pomoči za MSP dodeljenih na podlagi
sheme »Spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti«, katere smo vključili tudi v
raziskavo, ki jo predstavljamo v poglavju 5.2.
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Tabela 4.1 Drţavne pomoči v Sloveniji po posameznih kategorijah v letih 2003, 2004, 2005, 2006 in 2007
Leto 2004
Delež
Delež
DP
v BDP
45,51 % 0,74 %

v mio.
EUR
102,4

Leto 2005
Delež
Delež
DP
v BDP
38,33 % 0,36 %

v mio.
EUR
88,31

Leto 2006
Delež
Delež
DP
v BDP
31,97 % 0,29 %

v mio.
EUR
101,06

Leto 2007
Delež
Delež
DP
v BDP
37,69 % 0,31 %

98,62

22,99 %

0,38 %

112,27

42,03 %

0,40 %

129,04

46,71 %

0,42 %

104,65

39,03 %

0,32 %

0,13 %
0,15 %

24,28
23,78

5,66 %
5,54 %

0,09 %
0,09 %

23,53
14,2

8,81 %
5,32 %

0,08 %
0,05 %

19,56
2,57

7,08 %
0,93 %

0,06 %
0,01 %

22,82
18,79

8,51 %
7,01 %

0,07 %
0,06 %

0,29 %

0,00 %

2,44

0,57 %

0,01 %

0,62

0,23 %

0,00 %

2,23

0,81 %

0,01 %

0,11

0,04 %

0,00 %

10,63

2,71 %

0,04 %

3,39

0,79 %

0,01 %

9,12

3,41 %

0,03 %

29,29

10,60 %

0,10 %

2,84

1,06 %

0,01 %

Zaposlovanje

18,12

4,61 %

0,07 %

23,06

5,38 %

0,09 %

15,41

5,77 %

0,05 %

16,55

5,99 %

0,05 %

7,07

2,64 %

0,02 %

Usposabljanje

2,21

0,56 %

0,01 %

3,72

0,87 %

0,01 %

1,51

0,57 %

0,01 %

1,85

0,67 %

0,01 %

3,37

1,26 %

0,01 %

Regionalni cilji

14,14

3,60 %

0,06 %

11,54

2,69 %

0,04 %

41,14

15,40 %

0,15 %

45,89

16,61 %

0,15 %

39,57

14,76 %

0,12 %

3,01

0,76 %

0,01 %

6,41

1,50 %

0,02 %

6,74

2,52 %

0,02 %

11,1

4,02 %

0,04 %

10,07

3,76 %

0,03 %

19,11

4,86 %

0,08 %

22,78

5,31 %

0,09 %

0,08

0,03 %

0,00 %

2,95

1,06 %

0,01 %

1,11

0,42 %

0,00 %

Pravila
Kategorija
Kmetijstvo in
ribištvo
Horizontalni
cilji
R&D
Varstvo okolja
Varčevanje
energijo
MSP

z

Kultura
Reševanje
in
prestrukturiranje

v mio.
EUR
174,53

Leto 2003
Deleži
Delež
DP
v BDP
44,40 %
0,70 %

123,63

31,46 %

0,50 %

31,89
37,54

8,11 %
9,55 %

1,13

v mio.
EUR
195,19

Posebni
80,74 20,54 %
0,32 % 135,13 31,50 % 0,51 %
52,48 19,64 % 0,19 %
58,92 21,33 % 0,19 %
62,43 23,28 % 0,19 %
sektorji
Skupaj
393,04
100 %
1,58 % 428,94
100 % 1,63 %
267,2
100 % 0,95 % 276,27
100 % 0,91 % 268,14
100 % 0,81 %
Opombe: deleţ v BDP za leto 2003 izračunan glede na vrednost BDP 24.876 mio. EUR (RS, MF 2006, 10). Tabela je oblikovana tako, da vsebuje najbolj natančne podatke, saj
prikazujemo podatke za vsa leta glede na zadnji revidiran podatek o višini BDP, ki ga je objavil skladno s svojo metodologijo, Statistični urad RS.
Viri: podatki za leto 2004 so objavljeni v RS, MF 2007, 14; podatki za leto 2005 so objavljeni v RS, MF 2008, 15; podatki za leto 2006 in 2007 so objavljeni v RS, MF 2009, 15.

5

RAZISKOVALNI DEL

V tem delu magistrske naloge bomo predstavili dve ločeni raziskavi, s katerima
bomo potrdili oziroma ovrgli temeljno hipotezo tega dela: »Predpristopna pomoč in
pomoč iz virov namenjenih članicam EU, ni bistveno prispevala k razvoju slovenskega
podjetništva oziroma k večanju in rasti MSP ter zaposlovanju.« in anketno raziskavo, ki
nam bo v pomoč pri zaključevanju.
5.1 Vpliv predpristopne pomoči EU na podjetništvo v Sloveniji
V poglavju 4.1 »Pomoči EU namenjene drţavam kandidatkam« smo predstavili
pomoči, ki jih je bila deleţna Slovenija v predpristopnem obdobju, pred formalno
vključitvijo v EU.
V tem poglavju bomo s pomočjo sekundarnih virov, z deskriptivnim pristopom in
komparativno metodo ter deduktivnim sklepanjem raziskali, če so oziroma v kolikšni
meri so predpristopna sredstva EU vplivala na razvoj podjetništva v Sloveniji.
V to raziskavo smo vključili sredstva predpristopnih pomoči EU, ki jih je Slovenija
v okviru Nacionalnega programa PHARE – Donacijska shema Ekonomska in socialna
kohezija 200361 (v nadaljevanju PHARE 2003), v višini 2.955.717,65 EUR namenila
podjetniškemu sektorju. Vezano na razpoloţljivost podatkov so bila ta sredstva od vseh
pridobljenih sredstev PHARE in drugih predpristopnih pomoči najkonkretneje
namenjena podjetniškemu sektorju s posebnim poudarkom na s. p. in gospodarskih
druţbah.
Namen in cilj tega projekta je bil vzpostavitev mreţe vstopnih točk VEM oz. »Vse
na enem mestu« – One-stop-shop, (v nadaljevanju VEM ), ki podjetnikom in bodočim
podjetnikom omogoča narediti vse na enem mestu v zvezi z izvedbo registracijskih
postopkov za s. p. (kasneje tudi d. o. o.), pridobitvijo potrebnih potrdil za delovanje in
nudi informacije, ki se nanašajo na ustanovitev ter delovanje podjetja.
Projekt naj bi prispeval k povečanju učinkovitosti javne uprave z namenom
spodbuditi nacionalno konkurenčnost in zagotoviti pravni okvir za spodbujanje
ustanavljanja novih ter hitrejšo rast obstoječih podjetij.
Tako je leta 2005 MG prek svojega agenta JAPTI in s sredstvi EU PHARE 2003,
financiralo zainteresiranim prijaviteljem, praviloma regionalnim razvojnim centrom in
agencijam, lokalnim podjetniškim centrom ter drugim, vzpostavitev novih vstopnih točk
VEM in njihovo vključitev v mreţo ter posledično povečanje števila vstopnih točk
sistema VEM, ki so namenjene podjetnikom na lokalni ravni in povezane s centralnim
informacijskim sistemom.
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Posebna pozornost doniranih sredstev je bila usmerjena na trg dela in razvoj
informacijske druţbe. Sredstva programa so bila namenjena: i) izboljšanju zaposljivosti
brezposelnih oseb in povečanju njihove usposobljenosti ter strokovnega znanja z uporabo
ukrepov aktivne politike trga dela in ii) prilagoditvi gospodarskim in strukturnim spremembam,
ki jih uvaja razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij (RS, MDDSZ 2005).
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Sistem je bil zasnovan zaradi ugotovljene nuje in potrebe po informatizaciji javne
uprave v t. i. e-upravo,62 ki jo je med drugim zahtevalo pribliţevanje vstopa Slovenije v
EU.
V EU je bilo v drugi polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja predstavljeno in
objavljeno t. i. Bangemannovo poročilo (Bangemann 1994), ki ga v EU upoštevajo kot
temeljni strateški dokument za postopen in čim manj boleč prehod v informacijsko
druţbo. Za njim so bili sprejeti tudi drugi evropski dokumenti, ki določene vidike
Bangemannovega poročila konkretizirajo: Bonnska deklaracija,63 Zelena knjiga o
zbliţevanju telekomunikacijskega sektorja, javnih medijev, informacijske tehnologije
ter njihovem vplivu na drţavno regulativo (EC, COM (98) 585 final. 1998) in Prodijeva
iniciativa,64 ki je pomembna za MSP, saj obravnava vprašanje elektronskega poslovanja
MSP v smislu Lizbonske strategije in njihove povezanosti z javnimi institucijami (RS,
CVI 2001, 6).
Skupna ideja vseh navedenih strateških dokumentov je bil razvoj nove druţbe, ki jo
v različnih dokumentih in kontekstih različno imenujejo (storitvena, informacijska,
postindustrijska), in je priprava na novo – informacijsko druţbo65 (ibid).
V Sloveniji je bila na tej osnovi leta 2000 sprejeta Strategija e-poslovanja v javni
upravi (v nadaljevanju SEP 2001–2004), ki je bila del »Protibirokratskega programa«,
sprejetega leta 1999, ko je Vlada RS napovedala boj birokratskim oviram, oziroma se je
tedaj rado govorilo o »protibirokratski revoluciji«, katere sestavni del je bil tudi projekt
VEM.66
5.1.1 VEM – Vse na enem mestu
Z vzpostavitvijo projekta VEM naj bi poenostavili postopke ustanavljanja podjetij,
saj so vsi dotedanji poskusi odpravljanja ovir, ki so grenila ţivljenje podjetnikom pri
ustanavljanju s. p. in d. o. o. ter drugih pravnih oblik podjetij, trčili ob birokratske
pomisleke, da poenostavitve lahko ogrozijo varnost tako podjetnikov kot tudi drugih
subjektov na trgu (Kovač 2008). Posledica takega razmišljanja je bila, da se vse do
62

Definicija e-uprave: E-uprava oziroma elektronska javna uprava je oblika izvajanja
poslovnih procesov v organih javne uprave, ki temelji na uporabi sodobne informacijskokomunikacijske tehnologije in je usmerjena h končnim uporabnikom (drţavljani, poslovni
subjekti, zaposleni v javni upravi). Njen namen je dosegati večjo razpoloţljivost, preglednost in
kakovost storitev za uporabnike ter boljšo notranjo učinkovitost dela (RS, CVI 2001, 4).
63
Ministrska deklaracija – Bonnska deklaracija, Ministrska konferenca o globalnih
informacijskih omreţjih, Bonn, 6. do 8. julij 1997.
64
Informacijska druţba, za vse eEvropa (original: An Information Society For All
eEurope) – Sporočilo o pobudi komisije za Posebni lizbonski svet 23. in 24. marca 2000.
65
Informacijska druţba kot druţbena oblika nima alternative, kar pomeni, da je trenutno
edina smer in pot v prihodnost, ki prinaša vrsto prednosti in tudi nekaj slabosti. Zato je
bistvenega pomena ustrezna priprava nanjo in hitra prilagoditev novim razmeram, pri čemer se
izrabljajo prednosti in zmanjšujejo slabosti.
66
Več v RS, CVI 2001, 32–33.
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harmonizacije našega pravnega reda z evropskimi postopki ustanavljanja podjetij niso
poenostavili.
Ob sprejemanju SEP 2001–2004 je bilo ocenjeno, da bi s poenostavljenim
postopkom ustanovitve podjetja tuji poslovni javnosti simbolično sporočili, da drţava s
pozitivnimi spremembami na področju podjetništva misli resno. Po prepričanju mnogih
naj bi veljalo, da je drţava do podjetništva prijazna, v kolikor je moč podjetja hitro in
poceni ustanoviti.
Z vsebinskega vidika naloge in raziskave je prvi pomembni datum, povezan s to
tematiko, 1. 7. 2005, ko je bil vzpostavljen sistem VEM in drţavni portal za poslovne
subjekte in s. p. – e-VEM, ki je zelo poenostavil in pocenil njihovo registracijo ter
poslovanje poslovnih subjektov z drţavnimi institucijami.
Tedaj je bilo v sistem povezanih 40 vstopnih točk VEM – od tega je bilo s sredstvi
PHARE postavljenih 29 vstopnih točk, ki so delovale na lokalnem nivoju in do tedaj
niso bile sestavni del mreţe vstopnih točk, ki je deloval v okviru obstoječih drţavnih
institucij: Agencije RS za javnopravne evidence in storitve – AJPES, upravnih enotah in
krajevnih uradih, Davčne uprave RS – DURS in JAPTI. Te so od tedaj omogočale
izvedbo registracijskih postopkov in pridobitev potrebnih dovoljenj ter potrdil za
delovanje na enem mestu samo s. p.
Podjetnik je lahko registriral podjetje in pridobil vse potrebne informacije osebno
na eni izmed vstopnih točk s pomočjo svetovalca, ki je izvedel vse postopke registracije,
ali sam od doma preko vstopnega portala e-VEM67 z uporabo kvalificiranega
digitalnega potrdila. To je bil prvi korak, saj moţnosti npr. ustanovitve druţb z omejeno
odgovornostjo zaradi potrebe po spremembi zakonodaje tedaj še ni bilo.
S sprejetjem sprememb Zakona o gospodarskih druţbah s koncem leta 2006 in
spremembo drugih zakonov, kot je Zakon o sodnem registru, ter podzakonskih
predpisov so bili dani pogoji za razširitev delovanja portala tudi na gospodarske druţbe.
VEM za s. p.
Kot smo ţe navedli drţavni portal za registracijo s. p. – »e-VEM za s. p.« in
vstopne točke VEM od 1. 7. 2005 omogočajo s. p. v najkrajšem moţnem času pridobiti
moţnost izvajanja dejavnosti. Ko ima podjetnik dejavnost registrirano, mu storitve
portala omogočajo sporočanje sprememb podatkov podjetja ali izbris podjetnika, poleg
tega pa preko portala ali vstopnih točk VEM lahko uredi tudi vse formalnosti v zvezi z
zdravstvenimi in pokojninskimi zavarovanji, davčno upravo ter veliko drugih stvari.
Če povzamemo po virih, pridobljenih v Batagelj in drugi (2008, 60–61) in na
spletu, portal e-VEM prihodnjim in obstoječim s. p. omogoča: (i) vpis s. p. v poslovni
register; (ii) vpis v davčni register; (iii) prijavo priprave na obračun akontacije
dohodnine od dohodka, doseţenega z opravljanjem dejavnosti; (iv) prijavo obračuna
67

RS, VEM – dosegljivo na: http://evem.gov.si/evem/.
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prispevkov za socialno varnost; (v) prijavo podatkov za s. p. o pokojninskem in
invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in za
primer brezposelnosti ter o sklenitvi delovnega razmerja; (vi) prijavo podatkov za
otroke s. p. do 18. leta starosti za zdravstveno zavarovanje; (vii) oddajo vlog za
pridobitev obrtnega dovoljenja; (viii) vpis spremembe podatkov s. p. v poslovni
register; (ix) izbris s. p. iz poslovnega registra; (x) identifikacijo s. p. za namene davka
na dodano vrednost.
V kolikšni meri je to prispevalo k večji registraciji s. p. prikazujemo v nadaljevanju.
VEM za gospodarske družbe
Po sprejetju novih zakonskih podlag in sprememb podzakonskih aktov ter po
večkratnih napovedih pričetka delovanja, je portal e-VEM-GD-I končno zaţivel šele 1.
2. 2008, skoraj tri leta po vzpostavitvi portala za s. p. na enem mestu in v tako rekoč
enem dnevu.
Portal e-VEM-GD-I je Slovenijo pridruţil tistim razvitim drţavam, v katerih je
moţno ustanoviti nekatere manj zapletene oblike druţb z omejeno odgovornostjo prek
spleta. Portal deluje brezplačno in največ v šestih dneh je moč registrirati enoosebno
gospodarsko druţbo. Istočasno je portal obstoječim gospodarskim druţbam poenostavil
in pocenil poslovanje z institucijami javne uprave oziroma drţave.
Od tedaj ustanovitev enostavne enoosebne d. o. o. prek oddaljenega pristopa lahko
izvede vsaka fizična oseba, ki je vpisana v centralni register prebivalstva (ima EMŠO)
in če sta izpolnjena tudi naslednja pogoja: i) druţbenik sprejme akt o ustanovitvi na
obrazcu VEM in ii) edini druţbenik je hkrati edini poslovodja (direktor) druţbe.
Zainteresirani podjetnik, ki ţeli ustanoviti d. o. o., izpolni vlogo (obrazec), ki jo
najde na spletu (http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=839), vlogi priloţi:
1. akt o ustanovitvi na obrazcu VEM; 2. izjave edinega druţbenika, ki vključujejo: i)
sklep o imenovanju poslovodstva (samega sebe za poslovodjo − direktorja), ii) izjavo
poslovodje in iii) sklep o določitvi poslovnega naslova; 3. izjavo druţbenika iz 4. točke
tretjega odstavka 27. člena Zakon o sodnem registru (ZSReg 2007) (tj. izjava o
poravnanih obveznostih do drţave) ter 4. potrdilo banke o plačilu osnovnega vloţka. To
vlogo s prilogami lahko pošlje po pošti ali elektronsko s kvalificiranim digitalnim
potrdilom.68
Elektronski sistem portala e-VEM za gospodarske druţbe omogoča torej izvesti
naslednje postopke (SRC 2005 in Batagelj et al. 2008, 62–67): i) predlog za vpis v
sodni/poslovni register; ii) predlog za vpis spremembe v sodni/poslovni register; iii)
predlog za izbris iz sodnega/poslovnega registra; iv) predlog za vpis podruţnice v
poslovni register; v) predlog za vpis nameravane firme; vi) prijavo davčnih podatkov
(vpis v davčni register, obvestilo o spremembi davčnega obdobja, davčni obračun); vii)
68

AC-NLB, Poštar-CA, SIGEN-CA, SIGOV-CA, HALCOM-CA.
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oddajo zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P2); viii) prijavo
oseb v obvezna socialna zavarovanja (M-1); ix) prijavo sprememb podatkov o obveznih
socialnih zavarovanjih na odprtih zavarovanjih (M-3); x) odjavo oseb iz obveznih
socialnih zavarovanj (M-2); xi) prijavo druţinskih članov v obvezno zdravstveno
zavarovanje (M-DČ); xii) spremembo podatkov o druţinskih članih (M-DČ); xiii)
odjavo druţinskih članov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (M-DČ); xiv) prijavo
prostega delovnega mesta oz. vrste dela (PD-1); xv) odpiranje elektronske knjige
sklepov za enoosebne d. o. o. (e-Notar) in xvi) vpis sklepov v elektronsko knjigo
sklepov za enoosebne d. o. o. (e-Notar).
Vstopne točke VEM
Kot izhaja iz predhodno navedenega, lahko s. p. in gospodarske druţbe z
institucijami drţave – javne uprave poslujejo ter dostopajo v sistem VEM samostojno
kadarkoli in od koderkoli po pridobitvi kvalificiranega digitalnega potrdila ter po prijavi
v sistem e-VEM.
Vsi podjetniki in druţbe, ki se za elektronsko storitev ne odločajo, lahko v sistem
VEM dostopajo preko več kot 200 vstopnih točk, kjer jim preko 600 referentov nudi
kakovostne informacije, katere omogoča sistem – izvajajo storitve podjetnikom in
druţbam – ter jim pomagajo izpolniti vse potrebne obrazce.
Uradno mreţo sistema vstopnih točk sestavljajo: (i) 12 izpostav AJPES; (ii) 63
upravnih enot; (iii) 38 vstopnih točk JAPTI ter drugi izvajalci nalog in programov
podjetniškega ter inovativnega okolja – lokalni podjetniški centri, med njimi vstopne
točke, ki so bile vzpostavljene s podporo sredstev programa PHARE 2003 za namen
vzpostavitve sistema VEM; (iv) 63 vstopnih točk Obrtne zbornice Slovenije in
območnih obrtnih zbornic; (v) 14 vstopnih točk Gospodarske zbornice Slovenije in
območnih gospodarskih zbornic ter (vi) 33 vstopnih točk na davčnih uradih – DURS.
Poleg tega opravlja funkcijo vstopne točke tudi vsaka notarska pisarna, kar pomeni 99
dodatnih vstopnih mest (Odredba o spremembah Odredbe o številu in sedeţih notarskih
mest 2009).
Fizičnih vstopnih točk69 je 223, 99 je vstopnih točk v notarskih pisarnah70 in ena
elektronska vstopna točka.71 Skupaj je torej 323 moţnih vstopnih točk od tega 224
brezplačnih.
Samih postopkov dostopa do sistema VEM v tej nalogi ne bomo opisovali, saj so
informacije o tem lahko dostopne na navedenih spletnih mestih in opisane v citirani
literaturi.

Seznam vstopnih točk je dostopen na http://evem.gov.si/evem/infoVstopneTocke.evem
Seznam notarjev je dosegljiv na: http://www.notar-z.si/seznam.php.
71
RS, e-VEM portal je dostopen na http://evem.gov.si/evem/
69
70
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Poleg drugih prednosti, ki jih prinaša sistem, je tudi ta, da novi način registracije
podjetij in poslovanje podjetij ter s. p. z drţavo – javno upravo, podjetnikom in druţbam
prihrani čas in denar.
Pomembnejši od dejanskih prihrankov je po našem prepričanju simbolni pomen
nove ureditve, saj tako domači kot tuji poslovni javnosti in politični ter upravni javnosti
kaţe, da so spremembe in poenostavitve moţne, ne da bi se poslabšali varnostni
standardi, ter da se administracija počasi, a zanesljivo seli na splet.
Naj zaključimo to poglavje z ugotovitvijo, da je projekt VEM eden izmed ukrepov,
s katerimi je ţelela Slovenija zniţati stroške in skrajšati čas za ustanovitev podjetja,
odpraviti ovire, ki omejujejo rast obstoječih podjetij, ter omogočiti ugodnejše pogoje za
nove zaposlitve, skratka oblikovati dinamično podporno okolje za s. p. in MSP.
V kolikšni meri to tudi uspeva, bomo videli v naslednjih poglavjih, kjer bomo
prikazali, kako se ti ukrepi odraţajo v rezultatih raziskave »Doing business« (v
nadaljevanju »Enostavnost poslovanja«), ki jo izvaja Svetovna banka.
Delovanje sistema VEM – Vse na enem mestu
Kako sistem deluje in kako se v njegovem okviru izvajajo povezave med
posameznimi uporabniki, bazami podatkov ter kaj vse povezuje med seboj ne bomo
posebej opisovali, temveč bomo v sliki 5.1 nazorno prikazali njegovo delovanje.
Slika 5.1

Sistem povezav v okviru projekta e-VEM GD-I

Vir: Koţelj 2009.
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5.1.2 Enostavnost ustanovitve podjetja v Sloveniji
Za podjetništvo vsake drţave in doseganje rezultatov, ki so posledica le-tega, je
pomembno, na kakšen način lahko posameznik ustanovi novo podjetje in s kakšnimi
zakonskimi ter administrativnimi ovirami se srečuje pri temu dejanju.
Ali je druţbeno okolje prijazno ustanovitvi in ustanoviteljem podjetja, vpliva na
število novoustanovljenih podjetij, njihovo aktivnost ter posledično na druţbo kot
celoto.
Kako je projekt predpristopne pomoči EU, predstavljen v poglavju 5.1 in
podpoglavjih, vplival na enostavnost ustanovitve podjetja v Sloveniji, bomo prikazali v
nadaljevanju.
V svetu obstaja več raziskav, ki ugotavljajo indikatorje rasti in razvoja ter
posledično konkurenčnost drţav in poslovnega okolja, kar vpliva na prepoznavnost
okolja naklonjenega podjetništvu. Naj omenimo le najznačilnejše raziskave, to so:
Raziskava globalne konkurenčnosti drţav (angl. »Global Competitiveness Report« po
metodi WEF,72 ki jo izdajata WEF in »The World Competitiveness Yearbook«(WCY).
Raziskava svetovne konkurenčnosti drţav po metodologiji IMD;73 ter raziskava
»Enostavnost poslovanja«, ki jo izvaja Svetovna banka74 (angl. World Bank). Za
potrebe te naloge, bomo uporabili slednjo.
Z analizo rezultatov raziskave »Enostavnost poslovanja« (angl. Doing Business) –
v nadaljevanju raziskava EP, ki jih o Sloveniji in drugih v raziskavo vključenih drţavah
objavlja Svetovna banka v letnih poročilih75 od leta 2004 dalje – tedaj je bilo v
raziskavo vključenih 133 drţav, v zadnjem poročilu za leto 2010 pa so predstavljeni
rezultati za 183 sodelujočih drţav sveta – bomo predstavili enostavnost ustanovitve
podjetja v Sloveniji v primerjavi z ostalimi v raziskavo vključenimi drţavami oziroma
skupinami drţav.

WEF – World Economic Forum (Svetovni ekonomski forum).
IMD – International Institute for Management Development (Mednarodni inštitut za
razvoj managementa).
74
Svetovna banka je mednarodna finančna institucija, ki zagotavlja finančno in tehnično
pomoč drţavam v razvoju s ciljem zmanjševanja revščine. Svetovno banko sestavljata dve
instituciji: i)Mednarodna banka za obnovo in razvoj (IBRD) in ii) Mednarodno zdruţenje za
razvoj (IDA), ki skupaj z Mednarodno finančno korporacijo (IFC), Multilateralno agencijo za
zavarovanje investicij (MIGA) ter Mednarodnim centrom za poravnave investicijskih sporov
(ICSID) tvori Skupino Svetovne banke (angl. World Bank Grup).
75
Same raziskave so bile narejene prej. Podatki za »Starting Business« so se zbirali tako,
da je bila raziskava za Poročilo 2004 narejena v januarju 2003, raziskava za Poročilo 2005 v
januarju 2004, raziskava za Poročilo 2006 v januarju 2005, raziskava za Poročilo 2007 v aprilu
2006, raziskava za Poročilo 2008 v juniju 2007, raziskava za Poročilo 2009 v juniju 2008,
raziskava za Poročilo 2010 pa v času od junija 2008 do maja 2009.
72
73
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Raziskavo EP izvaja Svetovna banka skupaj s partnerko v World Bank Grup,
Mednarodno finančno korporacijo (IFC76). Raziskava se izvaja samo v drţavah, ki so
hkrati članice Mednarodne banke za obnovo in razvoj (IBRD77).
Raziskava Enostavnost poslovanja Svetovne banke
Empirična raziskava EP je raziskava, s katero Svetovna banka proučuje in analizira
oziroma izvaja »benchmarking« urejenosti in kakovosti poslovnega okolja kot
dejavnika konkurenčnosti drţav in trgov z desetimi samostojnimi moduli. Posebej so v
poročilih predstavljene tudi reforme, ki so jih izvedle drţave vključene v raziskavo.
Raziskava EP ugotavlja kakovost reguliranja poslovnega okolja s ciljem, ponuditi
drţavam primere dobre prakse vodenja in reguliranja poslovnega okolja. Končni cilji
raziskave naj bi se odraţali na več ravneh, in sicer v povečani kakovosti nacionalnega
institucionalnega okvira, zniţanju transakcijskih stroškov poslovnega okolja ter
povečanju enostavnosti poslovanja.
Rezultate raziskave EP Svetovna banka predstavi enkrat letno in ti predstavljajo
merila za doseganje oziroma dvig institucionalne konkurenčnosti.
Študija je koncipirana tako, da se v teku trajanja raziskave pridobi podatke, s
katerimi je mogoče na koncu izdelati kazalnike za deset različnih modulov, ki
sestavljajo analizo raziskave. Ti moduli so: i) enostavnost ustanovitve podjetja,
ii) enostavnost pridobivanja dovoljenj, iii) enostavnost zaposlovanja, iv) enostavnost
registracije novega imetja, v) enostavnost najemanja kreditov, vi) zaščita investitorjev,
vii) enostavnost plačevanja davkov, viii) enostavnost mednarodnega poslovanja,
ix) sodna uveljavitev pogodb in x) enostavnost ukinitve podjetja.
Postopek ocenjevanja in metodologija
Raziskava se izvaja v vseh drţavah po enaki metodologiji.78 Metodologija se je v
teku let na osnovi praktičnih spoznanj spreminjala in dopolnjevala, zato posamezni
podatki niso na razpolago za vsa opazovana leta, vendar ne na segmentu, ki ga
vključujemo v to raziskavo. Za modul »Enostavnost ustanovitve podjetja« so ostali
kazalci enaki za celotno v tej nalogi prikazano obdobje 2004–2010, spreminjale so se le
posamezne malenkosti, kot je ta, da se v kasnejših raziskavah ne ugotavlja št. dni, ki so
potrebni za izdelavo ţiga ipd.
Raziskovanje oziroma ocenjevanje na terenu izvajajo kompetentni partnerji
oziroma t. i. strokovne enote Svetovne banke, ki jih je le-ta izbrala med lokalnimi
strokovnjaki, vladnimi uradniki, podjetniki, pravniki, odvetniki ter drugimi, ki

IFC – International Finance Corporation .
IBRD – International Bank for Reconstruction and Development.
78
Metodologije te raziskave so dosegljive na spletni strani raziskave oziroma Svetovne
banke: http://www.doingbusiness.org/MethodologySurveys/.
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sodelujejo pri kreiranju in izvajanju ureditve poslovnega okolja. Teh strokovnjakov
vključenih v ocenjevanje je danes ţe več kot 5000.
Ocenjevanje izvajajo po predpisani metodologiji in temelji na določenih
značilnostih ter predpostavkah, ki so osnova za ocenjevanje vsakega posameznega
področja (modula). Teh standardiziranih funkcij je šest, in sicer: l. ocenjevalci zbirajo in
analizirajo zakone ter druge veljavne predpise s svojega strokovnega področja;
2. ocenjevanje izvajajo s pomočjo standardiziranega predpisanega vprašalnika in
podatke analizirajo; 3. vprašalnik je oblikovan na hipotetični osnovi tako, da ga je
mogoče preverjati tako s teritorialnega kot tudi časovnega vidika; 4. ekipe
strokovnjakov izvajajo ocenjevanje interakcijsko v več, praviloma štirih krogih; 5.
pridobljene rezultate medsebojno primerjajo in usklajujejo strokovnjaki z akademskega
področja skupaj s praktiki. Na tak način po potrebi izboljšajo vprašalnik za naslednji
krog zbiranja podatkov; 6. Podatki so podvrţeni številnim testom, kar pogosto privede
do revizij ali širitev.
V tabeli 5.1 predstavljamo, kako enostavno je poslovati v Sloveniji in kam
Slovenijo med vsemi v raziskavo vključenimi drţavami uvršča raziskava Svetovne
banke. Rezultati so skupek ocen vsakega posameznega modula ocenjevanja.
Tabela 5.1 Mesto uvrstitev Slovenije v raziskavi EP in število vseh v raziskavo
vključenih drţav
Leto
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Enostavnost poslovanja
n. p.
n. p.
63
61
55
54
53
(rang)
Število drţav
133
134
155
174
178
181
183
Opombe: n. p. – ni podatka. V letih 2004 in 2005 raziskava ni seštevala rezultatov
posameznih modulov v skupno lestvico oziroma rang posamezne drţave.
Vir: WB in IFR 2004–2010.

Iz tabele 5.1 je razvidno, da je na osnovi rezultatov raziskave Svetovne banke moč
zaključiti, da Slovenija v skupni oceni raziskave EP iz leta v leto sicer napreduje na
ocenjevalni lestvici, a je ta napredek prepočasen, saj ostaja še veliko prostora za
izboljšanje poslovnega okolja, ki bi pripeljalo do boljših rezultatov in uvrstitev ter
institucionalne konkurenčnosti Slovenije. V Sloveniji ne znamo oziroma ne zmoremo
izkoristiti te raziskave oziroma izkušenj drugih kot baze »benchmarkinga« za
mobilizacijo faktorjev, odgovornih za regulacijo poslovnega okolja, da bi Slovenija v
tem globalizacijskem času in prostoru postala drţava, v kateri bi vsakdo tudi zaradi
enostavnosti poslovanja ţelel poslovno delovati.
Predstavili smo ţe dejstvo, da je skupna ocena oziroma rang posamezne drţave v
raziskavi EP skupek ocen 10. modulov in nanjo poleg predmeta naše raziskave vplivajo
tudi drugi dejavniki. Zato se bomo od tu dalje osredotočili na modul »Enostavnost
ustanovitve podjetja«.
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Enostavnost ustanovitve podjetja v Sloveniji po raziskavi Svetovne banke
Kot je ţe navedeno, bomo na tem mestu predstavili predpostavke in predmet ter
rezultate ocenjevanja za modul »Enostavnost ustanovitve podjetja« (v nadaljevanju
modul EUP – angl. Starting business) oziroma kot so zapisali v Poročilu za leto 2004
»How Easy Is Business Entry?« (DB 2004, 18), ki se vsebinsko najbolj vključuje v
predmet raziskave te naloge.
Predmet ocenjevanja v raziskavi modula EUP je vnaprej standardiziran ter povsem
enak za vse enote opazovanja v vseh drţavah, kar je prednost, saj se s tem zoţi moţnost
napačne interpretacije, istočasno pa je to lahko tudi slabost oziroma omejevalna
okoliščina.
V raziskavi modula EUP se predpostavlja, da so podjetja, vključena v raziskavo,
subjekti, ki morajo izpolnjevati naslednje kriterije: i) da gre za druţbo tipa druţbe z
omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju d. o. o.); ii) da druţba opravlja splošno
gospodarsko dejavnost, iii) da deluje v največjem mestu v drţavi; iv) da je stoodstotno v
domači lasti in noben od lastnikov (teh je maksimalno pet) ni pravna oseba; v) da je
njen kapital vsaj v višini desetkratnika BDP na prebivalca; vi) da je njen promet višji od
stokratnika oziroma vsaj stokratnik BDP na prebivalca; vii) da ima od 10 do 50
zaposlenih; viii) da nima kakršnih koli posebnih ugodnosti, priznanih s strani drţave; ix)
da nima lastnih nepremičnin in posluje v najetih prostorih in x) ima ustanovitveni akt, ki
obsega vsaj deset strani.
Kazalniki, ki jih raziskava ugotavlja pri modulu EUP oziroma Zagona podjetja in
tvorijo indeks so: i) št. postopkov, ki jih je treba narediti pred, med in po sami
ustanovitvi v zvezi z njo; ii) čas – število dni potrebnih za ustanovitev podjetja;
iii) stroški povezani z ustanovitvijo podjetja in iv) minimalni ustanovitveni kapital.
Vsak od kazalnikov tvori 25 odstotkov skupne ocene.
V prejšnjem poglavju smo predstavili uvrstitev oziroma rang, ki ga je Slovenija
dosegla v skupni oceni raziskave EP, v tabeli 5.2 pa posamezne kazalnike modula EUP,
kot jih je Slovenija dosegala v posameznih letih in kako je na tem področju
napredovala.
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Tabela 5.2 Prikaz skupnega indeksa Enostavnosti ustanovitve podjetja v Sloveniji
in posameznih kazalnikov, ki to oceno sestavljajo
Enostavnost
Št.
Stroški
Minimalni
Čas v
ustanovitve podjetja postopko
v % BDP
ustanovitveni kapital
dnevih
(rang)
v
p. c.
v % BDP p. c.
2004
n. p.
10
61
15,5
89,1
2005
n. p.
10
61
12,3
19,0
2006
n. p.
9
60
10,1
17,0
2007
98
9
60
9,4
16,1
2008
120
9
60
8,5
49,8
2009
41
5
19
0,1
46,8
2010
26
3
6
0,0
43,3
Opombe: rang – mesto, ki ga je zasedla Slovenija glede na vse v raziskavo vključene
drţave; n. p. – v raziskavi ni navedene lestvice drţav za modul.
Leto

Vir: WB in IFR 2004, 120 in 169; WB in IFR 2005, 91–92 in 125; WB in IFR 2006, 97 in
151; WB in IFR 2007, 6, 82 in 140; WB in IFR 2008, 6, 90 in 149; WB in IFR 2009, 6, 82
in 133; WB in IFR 2010, 2–3 in 6.

Podatki v tabeli 5.2 kaţejo, da so se razmere in pogoji za ustanovitev podjetja – po
merilih raziskave – po uvedbi sistema VEM za gospodarske druţbe, tj. 1.2.2008
bistveno izboljšali. Slovenija je na lestvici modula EUP v raziskavi EP napredovala s
120. mesta v letu 2008 (dejanski podatki za leto 2007) na 26. mesto v Poročilu za leto
2010, ko so se v raziskavi upoštevale razmere okolja na segmentu ustanovitve podjetja,
kakršne so bile v Sloveniji med junijem 2008 in majem 2009.
Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da je uvedba sistema VEM, financiranega
s sredstvi predpristopnih pomoči EU – PHARE 2003 – vplivala na skrajšanje,
poenostavitev in pocenitev registracije oziroma ustanovitve podjetja ter posledično na
izboljšanje konkurenčnega okolja podjetništva v Sloveniji in njen raiting, kot ga
ugotavlja in prikazuje raziskava EP.
Enostavnost ustanovitve podjetja v Sloveniji v primerjavi z državami EU, OECD in
državami regije
Ena od prednosti raziskave EP in njenih podatkov je v tem, da se vsaka drţava
lahko glede kateregakoli področja vključenega v raziskavo primerja s katerokoli drţavo
v regiji, regijo kot celoto ali skupino drţav oziroma katerokoli drţavo, ki po svojih
rezultatih pozitivno odstopajo od povprečja oziroma dosegajo najboljše rezultate.
Drţave, ki ţelijo na lestvici raziskave napredovati, morajo posnemati voditelje v
svojih regijah oziroma druge vzornike ter izvesti take reforme, ki jih vodijo k dosegu
cilja.
Kljub temu, da so prikazani rezultati raziskave za Slovenijo ugodni, saj se po
kazalnikih celotne raziskave uvršča med prvih 30 odstotkov drţav vključenih v
raziskavo, in med prvih 15 odstotkov v kazalniku EUP, smo prepričani, da Slovenija
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rezultatov te raziskave ne uporablja in »benchmarkinga« – kot metode iskanja najboljših
praks – ne izvaja.
Za laţje razumevanje pozicije Slovenije v primerjavi s povprečnimi rezultati drţav
članic EU, drţav članic organizacije OECD79 in drţav regije,80 v katero je Slovenija v
raziskavi uvrščena prikazujemo na sliki 5.2, kjer so prikazane vrednosti posameznih
kazalnikov modula EUP v absolutni in grafični obliki.
Slika 5.2

Primerjava indeksa Enostavnosti ustanovitve podjetja v Sloveniji,
Evropski uniji, v drţavah OECD in drţavah regije

Vir: WB in IFR 2009, 3 in WB in IFR 2008, 4–6.
Iz prikaza na sliki 5.2 je razvidno, da ima Slovenija v treh kazalnikih najboljše
vrednosti rezultatov raziskave, tako v primerjavi s povprečjem drţav EU, povprečjem
drţav OECD kot tudi s povprečjem drţav regije.
Pri številu postopkov, potrebnih za ustanovitev podjetja, je v Sloveniji treba izvesti
polovico manj postopkov v primerjavi z vzporednimi skupinami drţav. Tudi čas,
potreben za izvedbo registracije podjetja, je v Sloveniji 2 do 3 krat krajši. Stroškov,
povezanih z ustanovitvijo enostavne d. o. o., podjetnik v Sloveniji v primerjavi z
ostalimi predstavljenimi skupinami drţav sploh nima, kar je vsekakor pozitivna
posledica uvedbe sistema VEM.
Edini kazalnik, v katerem je Slovenija uvrščena kot zadnja in bode v oči, je
kazalnik »Minimalni ustanovitveni kapital v odstotku BDP p. c.«.
Organisation for Economic Co-operation and Developement – Organizacija za
ekonomsko sodelovanje in razvoj.
80
Regijo vzhodna Evropa & centralna Azija (angl. Eastern Europe & Central Asia) v
katero je Slovenija uvrščena v tej raziskavi sestavljajo vse drţave bivše Jugoslavije vključno s
Kosovom, Rusijo in vse drţave bivše Sovjetske zveze, Albanija, Bolgarija, Ciper, Poljska,
Romunija ter Turčija, skupno 27 drţav.
79
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Pri ocenjevanju tega kazalnika se postavlja vprašanje, če predstavlja njegova
vrednost prednost ali slabost. Splošno gledano je njegova vrednost razumljena kot
slabost. Pred izrekom končne sodbe o tem bi bilo treba poznati širše ozadje razumevanja
funkcije ustanovitvenega kapitala in zakonodaje vseh, v primerjavo vključenih, drţav.
Raziskava ugotavlja le dejstva, ne pove pa, kako je urejeno vprašanje, povezano s
tveganji udeleţencev. (Varnost poslovanja z ustanoviteljem podjetja je v drugih drţavah
lahko rešena na drugačen način kot v Sloveniji, kjer se le-ta vsaj formalno delno rešuje z
zahtevanim relativno visokim ustanovitvenim kapitalom.)
Vsekakor je zahtevana vrednost ustanovitvenega kapitala predvsem za mlade
podjetnike ovira za ustanovitev podjetja, saj status s. p. ali osebne druţbe ni nujno
ustrezna alternativa. To pride do izraza še posebej takrat, ko zaradi objektivnih in
subjektivnih razlogov mladi za tveganja, povezana z udejanjanjem njihovih poslovnih
idej, ne morejo zastaviti svojega osebnega premoţenja.
Ker naj bi v bodoče mladi podjetniki predstavljali v Sloveniji osnovno bazo za rast
podjetništva in so bile druţbe tipa d. o. o. v preteklosti gibalo tehnološkega in
gospodarskega napredka, bi bilo smiselno preučiti prakso drţav, kjer ustanovitveni
kapital ni predpisan, in s tem omogočiti vsem, da poskušajo realizirati svoje ideje.
Kot pravi Kovač (2008): »[...] če so tveganja porazdeljena, podjetniki v vsakem
primeru tvegajo največ, in ni razloga, zakaj bi to dovolili le tistim, ki zberejo 7.500
evrov kapitala.«
Enostavnost ustanovitve podjetja (vrednost ranga) Slovenije v primerjavi z ostalimi
državami članicami EU
Kako uspešne so posamezne drţave članice EU pri odpravljanju zakonskih in
administrativnih ovir pri ustavljanju podjetja, po rezultatih raziskave EP v modulu EUP
za leto 2007 in 2010 prikazujemo v tabeli 5.3.
V levem delu tabele 5.3 prikazujemo mesta uvrstitve, ki so ga dosegle, v raziskavo
EP vključene, drţave članice EU, v desnem delu tabele 5.3 pa prikazujemo mesto
uvrstitve, ki so ga dosegle glede na preostale drţave članice EU.
Vrstni red drţav je prikazan po rezultatih za leto 2007. Poudariti moramo, da v
raziskavo EP za leto 2007 niso bile vključene drţave: Ciper, Malta in Luksemburg. V
raziskavo za leto 2010 ni bila vključena le še Malta, zato jo v Tabelo sploh nismo
uvrstili.
Kot je razvidno iz tabele 5.3, je Sloveniji v letu 2007 z doseţenim 98. mestom v
modulu EUP med 174 drţavami sveta zadostovalo za 21. mesto med 24 drţavami
članicami EU. V letu 2010 je Slovenija na svetovni lestvici modula EUP napredovala
med 183 drţavami na 26. mesto in med 26 članicami EU na 5. mesto.
Najboljša med drţavami članicami EU v modulu EUP je vsekakor Irska, ki se je v
obeh opazovanih letih uvrstila na 1. mesto. Upoštevajoč obe leti, ji sledita Velika
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Britanija in Francija. Poudarjamo pa, da v vseh treh drţavah ustanovitveni kapital, ki
predstavlja 25 odstotnih točk skupne ocene ni predpisan.
Najslabše uvrščene drţave EU na lestvici raziskave EP oziroma modula EUP so
Grčija, Španija in Poljska, ki v obeh prikazanih letih zasedajo mesto višje od stotega.
Med drţavami, ki so po Poročilu za leto 2010 izvajale reforme vezane na modul
EUP so na lestvici napredovale Slovenija, Madţarska in Bolgarija; Poljska je ostala med
drţavami članicami na istem mestu; Nemčija pa je kljub izvedeni reformi po obeh
razvrstitvah celo nazadovala.
Tabela 5.3 Rang uvrstitve drţav članic EU v modulu EUP po vrednostih
raziskave EP (levi del) in glede na ostale članice EU (desni del)
Irska
Romunija
Velika Britanija
Francija
Danska
Finska
Švedska
Latvija
Portugalska
Belgija
Nizozemska
Litva
Estonija
Italija
Slovaška
Nemčija
Avstrija
Češka
Bolgarija
Madţarska
Slovenija
Španija
Poljska
Grčija
Ciper
Luksemburg

2007
6
7
9
12
14
18
20
25
33
37
38
48
51
52
63
66
74
74
85
87
98
102
114
140
0
0

2010
9
42
16
22
28
30
43
99
60
31
70
51
37
75
66
84
122
113
50
39
26
146
117
140
25
72

Irska
Romunija
Velika Britanija
Francija
Danska
Finska
Švedska
Latvija
Portugalska
Belgija
Nizozemska
Litva
Estonija
Italija
Slovaška
Nemčija
Avstrija
Češka
Bolgarija
Madţarska
Slovenija
Španija
Poljska
Grčija
Ciper
Luksemburg

2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
19
20
21
22
23
24
0
0

2010
1
11
2
3
6
7
12
21
15
8
17
14
9
19
16
20
24
22
13
10
5
26
23
25
4
18

Vir: prirejeno po WB in IFR 2009.

Iz podatkov za leto 2007 in 2010 je razvidno, da je po skupnem indeksu modula
EUP na lestvici vseh drţav napredovalo le pet drţav članic EU, in sicer: Belgija za 6,
Estonija za 14, Bolgarija za 35, Madţarska za 48 in Slovenija za 72 mest. Vse ostale
drţave so na lestvici nazadovale ali bile v letu 2010 prvič vključene v raziskavo. Med
njimi so najbolj nazadovale: Latvija za 74, Avstrija za 48 in Španija za 44 mest.
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Tudi po prikazu teh podatkov ostaja naša ocena glede vpliva predpristopnih pomoči
EU enaka, kot smo jo predstavili v podpoglavju Enostavnost ustanovitve podjetja v
Sloveniji po raziskavi Svetovne banke poglavja 5.1.2.
Na osnovi vseh navedenih podatkov in primerjav, ki temeljijo na prikazu in
interpretaciji rezultatov raziskave EP ter modula EUP, zaključimo, da se je
konkurenčnost Slovenije, iz zornega kota podjetništvu naklonjenega okolja, s pomočjo
predpristopne pomoči EU in vzpostavitvijo sistema VEM izboljšala.
Potrditev teh ugotovitev in zaključka, da je sistem VEM prispeval k uvrstitvi
Slovenije med najbolj razvite drţave EU v pogledu zagotavljanja podjetjem,
podjetnikom in drţavljanom prijazno okolje za poslovanje z javnimi institucijami, smo
našli tudi v objavljenih meritvah institucije CapGemini81 »Primerjalna analiza ponudbe
javnih spletnih storitev«, ter »Pametnejša, hitrejša in boljša e–uprava« ki jih naroča
Evropska komisija, Generalni direktorat za informacijsko druţbo in medije.
Na sliki 5.3 in 5.4 grafično prikazujemo mesto Slovenije, kot ga ugotavlja
CapGemini meritev za leto 2009.
Slika 5.3

Primerjava Slovenije z drţavami EU 27+82

Vir: EC, DGISM 2009, 129.

Slika 5.3 prikazuje razpoloţljivost spletnih storitev v Sloveniji v primerjavi s
povprečnimi rezultati EU 27+. Slovenija dosega glede na razpoloţljivost 95 odstotkov
moţnih povezav.
Poročilo meritve št. 7 za leto 2007 je dostopno na:
http://www.at.capgemini.com/m/at/tl/EU_eGovernment_Report_2007.pdf EC DGISM 2007).
Poročilo meritve št. 8 za leto 2009 je dostopno na: http://www.capgemini.com/insights–and–
resources/by–publication/2009–egovernment–benchmark/?d=81005C2A–397E–3EDB–04B6–
28FD22BE2D29 (EC DGISM 2009).
82
EU 27+ pomeni, da se rezultati meritev nanašajo na vseh 27 drţav članic EU in poleg
njih še na Švico, Norveško, Hrvaško in Islandijo.
81
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V sliki 5.4 je z višino stolpca prikazana vrednost, ki jo dosega Slovenija glede na
spletno izpopolnjenost sistemov skupno gledano (owerall), kjer dosega 97 odstotkov
osnovnih javnih storitev na spletu ter ločeno: za podjetja in podjetnike (businesses), kjer
dosega 94 odstotkov storitev, ter za drţavljane (citizens), kjer je ocenjena z 99 odstotki.
Temna črta na stolpcu prikazuje vrednost, ki jih dosegajo skupaj vse drţave EU 27+.
Slika 5.4

Doseganje ponudbe javnih spletnih storitev skupno, za podjetja –
podjetnike in drţavljane

Vir: EC, DGISM 2009, 129.

Poročilo navaja tudi, da je Slovenija najuspešnejša vzhodnoevropska drţava na
področju uspešnosti e-uprave 2009 kljub temu, da jo poročilo kritizira na področju
javnega naročanja.
5.1.3 Vpliv sistema VEM na povečanje števila s. p.
V tem poglavju bomo prikazali, kako je vzpostavitev sistema VEM za s. p.
1.7.2005 vplivala na število na novo registriranih s. p.
Na sliki 5.5 prikazujemo število vseh registriranih in poslujočih s. p., ki so bili na
dan 31. 12. za prikazano leto vpisani v poslovni register pri AJPES ter za koliko se je
vsako leto povečalo št. s. p.
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Slika 5.5

Število samostojnih podjetnikov na dan 31. 12. posameznega leta in
letno povečanje njihovega števila

Vir: AJPES 2004–2009.

Iz slike 5.5 je jasno razvidno, da se je število s. p. v letu 2005, ko je bil vzpostavljen
sistem VEM za s. p., število teh v poslovnem registru AJPES povečalo za 2.905
subjektov, kar je več kot 100 odstotno povečanje števila s. p. glede na povečanje
predhodnega leta (1427 subjektov), oziroma je bil indeks povečanja istih 203,6.
V letu 2006 opaţamo zniţanje letnega prirasta števila s. p., kar je verjetno posledica
velikega povečanja v letu 2005. Od tedaj dalje se prirast s. p. vsako leto povečuje in
znaša štiriletno povprečno povečanje med letom 2005 in 2008 2057 s. p.
Na osnovi navedenega je tudi sistemu VEM moţno pripisati pozitivni vpliv na
povečanje števila registriranih s. p.
5.1.4 Vpliv sistema VEM na povečanje registracij gospodarskih družb
Sistem »e-VEM za gospodarske druţbe« je zrasel iz projekta e–VEM za s. p.
posameznike. Na podlagi izkušenj in pozitivne prakse je bil vzpostavljen sistem, ki je
začel delovati 1. februarja 2008.
Na sliki 5.6 predstavljamo mesečne podatke o številu novo registriranih subjektov v
času pred vzpostavitvijo sistema VEM za gospodarske druţbe in po njem. Podatke smo
uredili tako, da se za koledarsko leto šteje 11 mesecev tekočega leta plus prvi mesec
naslednjega leta. Za eno leto se torej šteje čas od prvega februarja do enaintridesetega
januarja naslednjega leta. S tem zagotovimo enakost podatkov po letih za primerjavo leteh pred in po uvedbi sistema VEM za GD.
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Slika 5.6

Število na novo registriranih podjetij po mesecih

Vir: AJPES 2004–2009.

Zaradi vzpostavitve sistema VEM za gospodarske druţbe februarja 2008
primerjamo podatke vseh predhodnih let s podatki zadnjega leta tj. za čas od 1. 2. 2008
do 31. 1. 2009.
Slika 5.7

Število na novo registriranih podjetij na letni ravni

Vir: AJPES 2004–2009.

Ţe beţen pogled na sliko in podatke nam pove, da se je število novoustanovljenih
subjektov po uvedbi sistema VEM za gospodarske druţbe oziroma portal e-VEM-GD-I
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povečalo v vseh mesecih, razen v mesecu novembru, ko je bilo število
novoustanovljenih podjetij v letu 2007 za 20 subjektov večje kot v letu 2008.
Tudi ko primerjamo podatke na letni ravni ugotavljamo, da je v letu, ko je bil
uveden sistem VEM za gospodarske druţbe oziroma portal e-VEM-GD-I, število na
novo ustanovljenih podjetij največje, in sicer je bilo registriranih 1122 subjektov.
Čeprav število ni tako veliko kot pri s. p.-jih vendarle lahko zaključimo, da je uvedba
sistema VEM prispevala k izboljšanju kakovosti poslovnega in druţbenega okolja, ki je
prijazno ustanovitvi in ustanoviteljem podjetja ter posledično podjetništvu in
konkurenčnosti Slovenije.
To je bil zadnji dokaz, ki potrjuje, da je tudi predpristopna pomoč EU preko
projekta PHARE 2003 vplivala na poenostavitev postopka ustanavljanja podjetja ter
posledično na povečanje števila novo ustanovljenih podjetij po vzpostavitvi sistema
VEM za gospodarske druţbe oziroma portala e-VEM-GD-I.
Naj zaključimo poglavje s podatkom, da je sistem e–VEM za gospodarske druţbe
na tekmovanju UNPSA 2009 (The United Nations Public Service Award) zmagal v
kategoriji »Izboljšanje zagotavljanja storitev v javnem sektorju« in tako v juniju 2009
dobil nagrado za leto 2009 – med vsemi prijavljenimi drţavami severne Amerike in
Evrope – kot najboljši.
5.1.5 Temeljne ugotovitve
Temeljna ugotovitev tega raziskovalnega dela naloge je, da je vzpostavitev sistema
VEM sofinanciranega tudi s sredstvi predpristopnega programa PHARE bistveno
vplivala na skrajšanje, poenostavitev in pocenitev registracije oziroma ustanovitve
podjetja ter posledično na kakovost poslovnega in druţbenega okolja, ki je prijazno
podjetništvu ter vpliva na konkurenčnost Slovenije v tem segmentu.
To spremembo v podjetniškem okolju Slovenije so zaznale vse raziskave
predstavljene in opisane v poglavju 5.1, na lestvicah katerih je Slovenija vidno
napredovala in postala primer dobre prakse za druge drţave.
Nesporna je ugotovitev, da je tudi vzpostavitev sistema VEM pozitivno vplivala na
rast števila s. p. in na novo registriranih podjetij ter posledično na večje zaposlovanje.
Na osnovi ugotovitev lahko v določeni meri zavrnemo temeljno hipotezo, da
predpristopna pomoč EU podjetniškemu sektorju Slovenije »ni bistveno prispevala k
razvoju slovenskega podjetništva oziroma k večanju in rasti MSP ter zaposlovanja«.
5.2 Vpliv pomoči EU iz sredstev strukturnega sklada ESRR na podjetništvo v
Sloveniji
V poglavju 4.2 smo predstavili nepovratne pomoči, ki jih ima Slovenija kot
polnopravna članica EU moţnost in pravico črpati iz proračuna EU.
S ciljem potrditi ali zavrniti temeljno hipotezo tega raziskovalnega dela, ki se glasi:
»Predpristopne pomoči in pomoči iz virov, ki so namenjeni članicam EU, niso bistveno
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prispevale k razvoju slovenskega podjetništva oziroma k večanju in rasti MSP ter
zaposlovanju«, smo v tem delu raziskave s pomočjo sekundarnih virov, z analitičnim
pristopom in kvantitativnimi metodami ter deduktivnim sklepanjem raziskali, če so
oziroma v kolikšni meri so sredstva EU namenjena članicam skupnosti vplivala na
razvoj podjetništva v Sloveniji.
Na primerih predstavljamo in analiziramo učinke sredstev, ki jih je v obdobju
2004–2006 v okviru pomoči podjetniškemu sektorju v Sloveniji, namenjala EU iz
sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).
Analizirali smo vpliv dodeljenih nepovratnih sredstev na poslovne rezultate
podjetij, ki so prejela sredstva ESRR na treh različnih javnih razpisih MG oziroma SPS
kot njegovega agenta za Ukrep 1.3: Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo:






»Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj –
Ukrep 1.3: Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo za neposredne
spodbude za investicijske projekte malih in srednje velikih podjetij v letih 2005
in 2006« (objavljen v Uradnem listu RS št. 65/66 dne 15. 7. 2005, Ob19787/05). V raziskavi ta razpis poimenujemo »SU_05,06 IP – MSP«;
»Javni razpis za odobritev neposrednih subvencij za nakup tehnološke opreme
v letu 2006« (objavljena v Uradnem listu. RS št. 23 z dne 3. 3. 2006 Ob5964/06 in Ob-5965/06), v raziskavi ta razpis poimenujemo »SU_06 NTO« in
»Javni razpis za odobritev subvencij za podjetja v institucijah inovativnega
okolja v letu 2006«. V raziskavi ta razpis poimenujemo »start_up 06«.

Podatki, katere smo pridobili od agenta in so vključeni v raziskavo, se nanašajo na
podjetja in s. p. – prejemnike nepovratnih sredstev in sicer:




77 prejemnikov sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje investicijskih
projektov malih in srednje velikih podjetij v letih 2005 in 2006 – produkt 4;
158 prejemnikov sredstev na Javnem razpisu za odobritev neposredne
subvencije za nakup tehnološke opreme v letu 2006 – produkt 4 in
26 prejemnikov sredstev na Javnem razpisu za subvencije za podjetja v
institucijah inovativnega okolja v letu 2006 – produkt 4A.

5.2.1 Vzorec
Vzorec raziskave smo izbrali iz urejene baze 261 pravnih oseb – prejemnikov
subvencij in sicer tako, da smo iz vsake populacije posameznega v raziskavo
vključenega razpisa posebej izbrali dvajsetodstotni slučajnostni vzorec oziroma vzorec,
ki ga je skladno s programsko prednastavitvijo izbral program SPSS83 iz baze:

83

Vzorec je izbran po postopku: Data > Select Cases > Rondom sample of cases/Sample >
Apromaximately / 20 % vzorčni deleţ > za vsako bazo podatkov – razpis posebej.
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77 prejemnikov sredstev sofinanciranja investicijskih projektov MSP v letih
2005 in 2006, kjer je program izbral vzorec enaindvajsetih, kar predstavlja
27,27 % populacije;
158 prejemnikov subvencij za nakup tehnološke opreme v letu 2006, kjer je
program izbral vzorec šestintridesetih, kar predstavlja 22,78 % populacije in
26 prejemnikov subvencij v institucijah inovativnega okolja v letu 2006, kjer je
program izbral vzorec osmih subjektov, kar predstavlja 30,77 % populacije.

Skupno je računalniški program iz vseh treh razpisov izbral vzorec 65 podjetij in
s. p., ki so uspeli pridobiti sredstva pomoči na razpisih MG oziroma SPS, kar
predstavlja 24,90 % celotne populacije.
5.2.2 Metodologija
Kot smo ţe navedli, smo raziskavo izvedli s pomočjo računalniškega programskega
orodja SPSS (Statiscital Program for Social Sciences) 14.0 for Windows (v
nadaljevanju SPSS).
Podatke o dodeljenih pomočeh – »Prejeta sredstva« smo v analizi opredelili kot
neodvisno spremenljivko.
Kot odvisne spremenljivke smo v analizi opredelili bilančne podatke: »Sredstva,
Dolgoročna sredstva, Kapital, Čisti prihodki od prodaje, Čisti dobiček/izguba in Dodana
vrednost ter Število zaposlenih« (v nadaljevanju »Odvisne spremenljivke«) , katere smo
pridobili in ustrezno uredili iz bilanc stanja ter poslovnega izida iz podatkovnih baz
bilančnih podatkov AJPES in iBON.
Z analizo ţelimo ugotoviti, v kolikšni meri sredstva subvencij vplivajo na rezultate
podjetij oziroma, če sploh vplivajo.
V raziskavo vključen predhodno opisan vzorec nestandardiziranih bilančnih
podatkov za leta 2003, 2004, 2005, 2006 in 2007 smo analizirali večfazno in sicer:







v prvi fazi smo z regresijsko analizo preverili funkcijsko zvezo med vsako
posamezno odvisno spremenljivko in neodvisno spremenljivko;
v drugi fazi smo s pomočjo metode glavnih komponent izmed odvisnih
spremenljivk ustvarili novo sintetično odvisno spremenljivko – faktor;
v tretji fazi smo z regresijsko analizo preverili funkcijsko zvezo dobljene
sintetične spremenljivke – faktorja z neodvisno spremenljivko;
v četrti fazi smo po enakem postopku kot je navedeno v prvih treh alinejah
analizirali podatke za vsak posamezni razpis posebej in rezultate prikazali v
tabeli ter
v peti fazi smo ločeno komentirali dobljene rezultate – sintetične spremenljivke
in posebej predstavili ter komentirali gibanje števila zaposlenih.
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5.2.3 Regresijska analiza
Predstavitev metodologije za analizo povezave med rezultati poslovanja podjetij in
prejetimi sredstvi
Glede na razpoloţljive podatke in na osnovi preverjanja smo se odločili, da za
potrebe te raziskave uporabimo linearni bivariantni regresijski model.
Ker bomo z linearnim regresijskim modelom84 preučevali populacijo (261 pravnih
oseb – prejemnikov subvencij) z vzorčnimi podatki 6585 podjetij, se bo model nanašal
na osnovno populacijo iz katere smo izbrali vzorec.
Predpostavke regresijskega modela so:






Neodvisna spremenljivka res vpliva na vsako posamezno odvisno
spremenljivko.
Neodvisna spremenljivka linearno vpliva na odvisno spremenljivko.
Vsaka odvisna spremenljivka je normalno porazdeljena zvezna slučajna
spremenljivka oziroma so regresijski reziduali normalno porazdeljeni.
Med neodvisnimi spremenljivkami ni multikolinearnosti, kar pomeni, da med
odvisnimi spremenljivkami ni popolne linearne odvisnosti.
Model kot celoto preizkušamo z analizo variance, kar pomeni, da primerjamo
vsoto kvadratov z vsoto kvadratov ostankov.

Hipoteze pri preizkusu so: H0: β=0 in H1: β≠0
Domnevo preizkusimo na osnovi signifikantnosti (sig.), ki jo odčitamo iz tabele
izpisa SPSS ANOVA.86
Rezultati analize povezave med neodvisno spremenljivko in vsako posamezno
odvisno spremenljivko
Ob predpostavki normalne porazdelitve v raziskavo vključenih spremenljivk smo s
pomočjo programa SPSS naredili regresijsko analizo in z metodo enter preverili vsako
posamezno odvisno spremenljivko – bilančni rezultati podjetij – če je le-ta značilno
povezana z neodvisno spremenljivko »Prejeta sredstva«. Dobljene rezultate
predstavljamo v tabeli 5.4 Statistike za oceno povezanosti.

84

Linearna regresijska analiza tako bivariantna kot multivariantna je namenjena za
raziskovanje linearnih vzročnih povezanosti med eno odvisno spremenljivko in eno ali več
neodvisnimi spremenljivkami. Z njo ugotavljamo statistično značilnost in moč linearne
povezanosti ter napovedujemo vrednosti odvisne spremenljivke. Vpliv vsake od neodvisnih
spremenljivk je ocenjen tako, da je neodvisen od medsebojnih vplivov neodvisnih spremenljivk,
(povzeto po Košmelj 2005).
85
Vzorec opredelimo kot velik, saj vključuje več kot 30 podjetij – n>30.
86
Analiza variance
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Tabela 5.4 Statistike za oceno povezanosti
Vključene87
spremenljivke

r–
korelacijski
koeficient
0,595(a)
0,618(a)
0,549(a)
0,592(a)

Sredstva
Dolg. sredstva
Kapital
Čisti prihodki od
prodaje
Čisti dobiček/
0,080(a)
izguba
Dodana vrednost
0,313(a)
Št. zaposlenih
0,343(a)
(a) prejeta sredstva

r2 –
determinacijski
koeficient
0,353
0,382
0,301
0,350

Popravljen
i r2

Standardna
napaka ocene

ANOVA
sig.

0,343
0,373
0,290
0,340

2122614,722
1287382,438
986919,381
2676678,206

0,000(a)
0,000(a)
0,000(a)
0,000(a)

0,006

–0,009

298276,963

0,521(a)

0,098
0,118

0,084
0,104

1231746,593
0,92680771

0,010(a)
0,005(a)

Kot je razvidno so ocene statistične značilnosti celotnega modela oziroma statistike
za oceno linearnih vplivov neodvisne spremenljivke na odvisno naslednje:
Korelacijski koeficient88 »r« opredeljuje smer in jakost oziroma moč povezanosti
med spremenljivkami ter ga opredeljujemo z neenačbo: –1≤rxy≥+1.
Na osnovi navedenega in rezultatov prikazanih v tabeli 5.4 lahko zaključimo, da
vse odvisne spremenljivke korelirajo s »Prejetimi sredstvi« pozitivno. Za spremenljivke
»Sredstva«, »Dolgoročna sredstva«, »Kapital« in »Čisti prihodki od prodaje« velja, da
obstaja srednje močna jakost korelacije, za ostale tri spremenljivke pa ugotavljamo
slabo korelacijo.
Determinacijski koeficient89 r2, prikazan v tabeli 5.4 nam pove, da skupna varianca
odvisnih spremenljivk »Sredstva«, »Dolgoročna sredstva«, »Kapital« in »Čisti prihodki
od prodaje« odraţajo srednje močno povezanost s »Prejetimi sredstvi«. Njihova
87

Vse analize so narejene z nestandardiziranimi podatki razen pri odvisni spremenljivki
»Št. zaposlenih«, katero smo standardizirali, ker s »Prejetimi sredstvi« nista na isti vrednostni
lestvici, seveda smo v tem primeru uporabili standardizirane podatke za obe spremenljivki.
88
Za potrebe tega dela bomo uporabili razlago korelacijskega koeficienta »r«, kot jo podaja
Artenjak (1997, 152) , ki jo vzporeja z determinacijskim koeficientom »r2« in pomen vrednosti
parametra ocenjuje:
Absolutna vrednost
Pomen vrednosti
Determinacijski koeficient
korelacijskega koeficienta
parametra
0
0
korelacije ni
0,00–0,25
0,00–0,50
slaba korelacija
0,26–0,64
0,51–0,79
srednje močna korelacija
0,65–0,99
0,80–0,99
močna korelacija
1
1
popolna korelacija
Determinacijski koeficient r2 nam pove, kakšna je kakovost linearnega regresijskega
modela oziroma predstavlja odstotni deleţ skupne variance vrednosti odvisne spremenljivke.
Vrednosti determinacijskega koeficienta so opredeljene z neenačbo: 0 ≤ r2xy ≥ +1 in le v
primeru, ko je determinacijski koeficient 1, je povezanost med spremenljivkama popolna,
oziroma povezanosti ni, če je vrednost determinacijskega koeficienta 0.
89
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vrednost nam pove, da je od 30,1 % do 38,2 % variabilnosti naštetih odvisnih
spremenljivk pojasnjeno z linearnim vplivom neodvisne spremenljivke »Prejeta
sredstva«. Ostale tri odvisne spremenljivke so slabo povezane z neodvisno
spremenljivko.
Na osnovi prikazane signifikantnosti v zadnjem stolpcu tabele 5.4 »ANOVA sig.«,
ki nam pove, da je vrednost sig. za vse odvisne spremenljivke razen spremenljivko
»Čisti dobiček/izguba« niţja od 0,05, zato ničelno hipotezo90 zavrnemo in s 95 %
gotovostjo trdimo, da linearna povezanost med vsemi odvisnimi spremenljivkami X,
(razen spremenljivke »Čisti dobiček/izguba«) in neodvisno spremenljivko Y obstaja.
Rezultat je statistično značilen.
Popravljeni r2 se uporablja, ko je vzorec majhen, število neodvisnih spremenljivk
pa hkrati veliko, kar ne velja za konkretni primer, zato parametra ne bomo komentirali.
Enako ne bomo komentirali standardne napake ocene, ker v raziskavi ne igra
pomembnejše vloge, saj intervala zaupanja glede na naravo vključenih podatkov ne
bomo izračunavali.
Če gledamo v raziskavo vključene spremenljivke iz zornega kota kompleksnosti,
smo prepričani, da je pri nepovratnih sredstvih, katere lahko prejme katerikoli subjekt,
zelo teţko ocenjevati posamične učinke le-teh oziroma je separatno ocenjevanje takega
vpliva neracionalno. Podjetja ne moremo gledati kot na seštevek posameznih učinkov,
temveč kot organsko celoto. Posledično moramo tudi učinek prejetega nepovratnega
denarja ocenjevati z vidika njegovega vpliva na poslovanje podjetja kot celote.
Ta predpostavka nas je navedla k temu, da bi le z novo ustvarjeno sintetično
spremenljivko, ki bolje odraţa linearno povezanost z neodvisno spremenljivko, laţje in
bolj verodostojno interpretirali dobljene rezultate. Na osnovi takega prepričanja smo
pristopili k drugi fazi analize, kjer smo s pomočjo analize z metodo glavnih komponent
izmed odvisnih spremenljivk ustvarili novo sintetično odvisno spremenljivko.
5.2.4 Metoda glavnih komponent
Metoda glavnih komponent91 je enako kot faktorska analiza ena izmed pomembnih
statističnih metod za analizo in redukcijo podatkov, pri kateri gre za študijo povezav
H0 pravi, da je korelacijski koeficient med spremenljivkama X in Y enak 0 (nič) in da
neodvisna spremenljivka nima vpliva na odvisno spremenljivko. H1 pa pravi, da korelacijski
koeficient med spremenljivkama X in Y ni enak 0 (nič) oziroma, da neodvisna spremenljivka
ima vpliv na odvisno spremenljivko. V primeru, da je signifikantnost (Sig.) < 0,05 ničelno
hipotezo zavrnemo.
91
Metoda glavnih komponent (angl. Principal component analysis – PCA) je statistična
tehnika, ki analizira medsebojno soodvisnost spremenljivk z namenom, da se število
spremenljivk zmanjša. Pri tem osnovni nabor spremenljivk preslikamo v mnoţico novih
spremenljivk, ki jih imenujemo glavne komponente ali faktorji (Košmelj 2007, 159). Dolenc
(2005, 2) navaja: »Ta tehnika kreira faktorje, ki so nekorelirana linearna kombinacija
opazovanih spremenljivk.« Prvi faktor pojasni največji deleţ variance, ostali pa vsak
progresivno manj. Faktorji so med seboj pravokotni, torej neodvisni. Ta metoda predpostavlja,
90
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med spremenljivkami na način, da poizkušamo najti novo – sintetično mnoţico
spremenljivk, ki predstavljajo to, kar je skupnega opazovanim spremenljivkam.
Pričakuje se, da je mnoţica novih spremenljivk manjša od mnoţice merjenih
spremenljivk.
Kljub temu, da je Metoda glavnih komponent namenjena prvenstveno obdelavi med
seboj neodvisnih variabel, smo se odločili, da jo vključimo v to raziskavo in z njeno
pomočjo poskušamo ustvariti tako sintetično spremenljivko oziroma spremenljivke, ki
nam bo(do) odkrile in nazorno pokazala/e skupne razseţnosti vseh sedmih odvisnih
spremenljivk.
Predpostavljamo, da ima vsak dotok novega sveţega denarja, še posebej
nepovratnega, vpliv na, v analizo vključene spremenljivke, saj se le-ta posredno ali
neposredno odraţa na v bilancah predstavljenih podatkih.
Če povzamemo, ţelimo z metodo glavnih komponent odkriti skupni faktor med
odvisnimi spremenljivkami, katerega bomo v nadaljevanju raziskave primerjali z
neodvisno spremenljivko »Prejeta sredstva«.
Analizo z metodo glavnih komponent smo izvedli v naslednjih korakih: 1. določitev
spremenljivk in analiza odvisnosti med njimi; 2. odločitev o številu faktorjev in 3.
vsebinska opredelitev faktorja/ev.
Določitev spremenljivk in analiza odvisnosti med njimi
Analizo smo izvedli tako, da smo v prvi fazi izvedli poizkuse z računalniškim
program SPSS, ki z bogatim naborom statističnih metod in postopkov omogoča poiskati
najboljšo metodo za analizo razpoloţljivih podatkov.
V tem koraku smo delali poizkuse na vzorčnih podatkih s korelacijsko oziroma
kovariančno matriko na standardiziranih in nestandardiziranih podatkih z metodami, ki
jih program omogoča brez rotacije, kakor tudi s pravokotno in poševno rotacijo.
V poizkusne analize smo prvotno vključili vse nestandardizirane odvisne
spremenljivke, ki so na isti vrednostni lestvici, brez spremenljivke »Št. zaposlenih«,
oziroma standardizirane podatke vseh spremenljivk. Analizo smo izvajali s ciljem
pridobitve ene, največ dveh sintetičnih spremenljivk, katera/e v končnem cilju odraţa/jo
največji skupni odstotek pojasnjene variance.
S poskušanjem smo ugotovili, da do najboljših rezultatov pridemo z uporabo
metode glavnih komponent, nestandardiziranih podatkov in z uporabo kovariančne
matrike, vrtene z metodo Varimax.92 Kljub temu, da smo tudi brez rotacije prišli do
podobnih rezultatov, smo metodo Varimax obdrţali v raziskavi.

da so komunitete (tj. pojasnjenost opazovanih spremenljivk s skupnim faktorjem ) vedno enake
1.
92
Z Verimax rotacijo skušamo doseči takšno faktorsko strukturo, pri kateri ima vsaka
posamezna opazovana spremenljivka visoko faktorsko uteţ (visok korelacijski koeficient) le
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Na osnovi preizkušanj smo se odločili, da v tem koraku nadaljujemo analizo z
metodo glavnih komponent in vanjo vključimo vse »odvisne spremenljivke«, ki so vse
na isti vrednostni lestvici. Spremenljivke »Št. zaposlenih« v analizo z metodo glavnih
komponent nismo vključili, ker na eni strani ne ustreza navedenemu kriteriju, saj ni na
isti vrednostni lestvici, na drugi strani pa rezultati analize ob njeni vključenosti niso dali
boljših rezultatov.
Spremenljivko »Št. zaposlenih« smo v raziskavo vključili kasneje in njeno
povezanost s »Prejetimi sredstvi« komentirali posebej v poglavju 5.2.8.
Smiselnost izvedbe konkretne raziskave z metodo glavnih komponent smo preverili
tako, da smo najprej preverili uporabnost razpoloţljivih podatkov in smiselnost njihove
uporabe. To smo naredili s statističnima testoma: 1. Bartlettov test sferičnosti93 in 2.
Keiser-Meyer-Olkinovo statistiko (KMO)94.
Pri iskanju skupnega faktorja odvisnih spremenljivk na vzorcu 65 v raziskavo
vključenih prejemnikov sredstev smo prišli do naslednjih rezultatov:
Dobljena vrednost parametra Kaiser-Meyer-Olkinove statistike (KMO) je 0,740.
Z ničelnim tveganjem, torej manjšim od 0,05 lahko zavrnemo ničelno domeno, da
je korelacijska matrika enaka matriki enote Bartlettovega testa sferičnosti.
Na osnovi navedenih rezultatov smo sprejeli odločitev, da izvedbo analize, z
metodo glavnih komponent nadaljujemo in izvedemo drugi korak.
Odločitev o številu faktorjev
Kot smo ţe predstavili, sta v raziskavo vključeni dve mnoţici, kjer prva mnoţica
predstavlja vzrok – »Prejeta sredstva«, druga mnoţica pa zajema ostale spremenljivke in
je predmet te analize.
Ker je o tem, koliko faktorjev vključiti v raziskavo, v literaturi znanih več
hevrističnih pravil za določitev števila faktorjev, smo se odločili, da bomo sledili
naslednjima dvema praviloma: 1. izbrane spremenljivke v faktor naj imajo čim višji
odstotek variance spremenljivke, ki je pojasnjena s faktorjem; 2. število faktorjev
določimo na osnovi grafične predstavitve lastnih vrednosti, katero razberemo iz
diagrama lastnih vrednosti (angl. Scree Plot), kjer je v koordinatni sistem vneseno na
glede na en sam faktor, medtem ko so faktorske uteţi za ostale faktorje skoraj enake nič. Za
takšno faktorsko strukturo je značilno, da vsak faktor predstavlja en konstrukt (Dolenc 2005, 4).
93
S tem testom smo preizkušali ničelno domnevo, da je osnovna korelacijska matrika
enaka matriki enote torej ne obstaja odvisnost med opazovanimi spremenljivkami. Velika
vrednost te statistike, in če je signifikanca testa manjša od 0,05, govori v prid uporabe metode
glavnih komponent.
94
Statistika, katere definicija temelji na velikostih korelacijskih koeficientov in parcialnih
korelacijskih koeficientov (Hutcheson 1999, 224). Z njo merimo ustreznost vzorca. Metoda
meri moč celotne povezanosti med spremenljivkami in zavzema vrednosti med 0 in 1. Zaţelena
je čim večja vrednost. Uporaba metode glavnih komponent je smiselna le pri veliki vrednosti te
statistike, tj. pri vrednosti, ki ne sme biti niţja od ,500.
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abscisno os število faktorjev, na ordinatno pa ustrezne lastne vrednosti. Tam kjer se graf
lomi, je sugestija za število faktorjev.
Najprej smo v analizo za izbiro sintetičnega/nih faktorja/ev vključili vse odvisne
spremenljivke, na katere prejeta sredstva subvencij lahko oziroma bi morala vplivati, in
se te odraţajo v računovodskih izkazih prejemnikov sredstev na vrednostni lestvici
denar, torej iste spremenljivke kot v predhodnem koraku.
Na osnovi poskusov smo se odločili za izvedbo direktne analize (nestandardizirani
podatki) na kovariančni matriki, kjer izstopajo tiste spremenljivke, ki imajo največji
vpliv. Ţe v prvi fazi smo dobili en faktor, kar je značilno za ta tip analize.
Kot smo navedli ţe na začetku, smo pri sprejemanju določitve števila faktorjev
upoštevali odstotek variance spremenljivke, ki je pojasnjena s faktorjem, kar se vidi v
tabeli 5.5. Komunalitete v stolpcu »Extraction« in dobljene rezultate lahko pojasnimo
pribliţno tako kot »r2« pri regresijski analizi: večja je korelacijska vrednost ali deleţ
variance spremenljivke, vključene v izbrani model, boljše je.
Ţe beţen pogled na tabelo 5.5 in ostale izpisane tabele ter sliko 5.8 Component
Plot, ki nazorno pokaţe poloţaj osnovnih nestandardiziranih spremenljivk v prostoru
dveh glavnih komponent, in tabela Component Score Coefficient (Matrix(a), ki nam
pove kakšna je vrednost uteţi posamezne spremenljivke, vključene v sintetično
spremenljivko – nam je potrdil sum, katerega smo predpostavljali ţe ob rezultatih
statistike za oceno povezanosti, prikazanimi v tabeli 5.4, da je spremenljivka »Čisti dob/
izg. E« (vrednost uteţi ,001) neprimerna za vključitev v analizo.
Spremenljivko smo tedaj kljub temu vključili v analizo, ker se nam je zdela
pomembna zaradi njenega vsebinskega pomena za predmet raziskave.
Tabela 5.5 Komunalitete
Sredstva
Dolgoročna sredstva
Kapital
Čisti prih. od prodaje
Čisti dob/ izg. E
Dodana vrednost
* Deleţ variance spremenljivke vključene v model
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Extraction*
0,91
0,729
0,653
0,934
0,011
0,429
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Slika 5.8

Component Plot

Analizo z metodo glavnih komponent smo nadaljevali z vključenimi odvisnimi
spremenljivkami »Sredstva, Dolgoročna sredstva, Kapital, Čisti prihodki od prodaje in
Dodana vrednost« ter dobili boljšo vrednost statistike KMO, ki se je povečala na
vrednost ,757 in nam potrdila, da so podatki še bolj primerni za analizo ter je njena
uporaba kot orodje v tej raziskavi upravičena in smiselna.
Na osnovi navedenega in ker stremimo k največji lastni vrednosti ter skupni
pojasnjenosti variance posameznega faktorja, smo se odločili, da nadaljujemo analizo s
sintetičnim faktorjem, ki smo ga poimenovali »Finančni učinek«. Vrednost celotne
pojasnjene variance95 faktorja, kot je razvidno iz tabele 5.6 v konkretnem primeru znaša
86,7 odstotka.
Tabela 5.6 Celotna pojasnjena varianca
Komponenta
1
2
3
4
5

Lastne vrednosti
% variance
Kumulativni %
86,676
86,676
8,397
95,073
2,484
97,557
1,535
99,092
,908
100,000

Celotna pojasnjena varianca
% variance
Kumulativni %
86,676
86,676

5.2.5 Vsebinska opredelitev faktorja
V tretjem koraku opredeljujemo vsebinski pomen izbire faktorja. Tu ţe govorimo o
enem izbranem faktorju – »Finančni učinek«.

Eno od hevrističnih pravil za določitev števila faktorjev pravi, da naj izbrano število
faktorjev pojasni vsaj 80 % skupne variance, čeprav mnogi avtorji priporočajo naj bo ta vsaj
60 %.
95
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Vsebinski pomen faktorja pojasnjujemo s faktorskimi uteţmi. Uteţi nam pokaţejo
moč zveze oziroma odvisnosti med posamezno spremenljivko vključeno v faktor in
dobljenim faktorjem.
Povedano še drugače, faktor določajo vključene spremenljivke posameznega
faktorja, ki imajo visoko vrednost faktorske uteţi. Večja ko je faktorska uteţ
spremenljivke po absolutni vrednosti, večji je njen vpliv na faktor oziroma večji je njen
prispevek k pojasnjenosti celotne variance. Velja, da faktorskih uteţi, manjših od ,500,
po absolutni vrednosti ne razlagamo kot pomembne za faktor.
Na osnovi navedb v tabeli 5.7 prikazujemo vse, v sintetični faktor »Finančni
učinek« vključene, spremenljivke in vrednosti njihovih uteţi. Največji prispevek
pojasnjenosti celotne variance ima spremenljivka »Čisti prihodki od prodaje«, po višini
ji sledijo spremenljivka »Sredstva«, »Dolgoročna sredstva«, »Kapital« in na koncu
»Dodana vrednost«, ki je tudi edina, ki je z izločitvijo spremenljivke »Čisti
dobiček/izguba« minimalno pridobila na vrednosti.
Tabela 5.7 Vrednosti uteţi
Rescaled Component
0,954
0,854
0,808
0,966
0,656

Sredstva
Dolgoročna sredstva
Kapital
Čisti prihodki od prodaje
Dodana vrednost

Na drug način faktor lahko definiramo tudi s podatki navedenimi v tabeli 5.8.:
Sestava umetne spremenljivke Component Score Coefficient Matrix(a), kjer so
prikazane vrednosti, ki nam povedo, kako so posamezne odvisne spremenljivke
zastopane v sintetičnem faktorju »Finančni učinek«.
Tabela 5.8 Sestava umetne spremenljivke
Spremenljivka

Komponente
0,352
0,110
0,039
0,533
0,037

Sredstva
Dolgoročna sredstva
Kapital
Čisti prih. od prodaje
Dodana vrednost

Če povzamemo, smo v raziskavo vključili faktor, ki ima vrednost testa KMO ,757,
vrednost uteţi in strukturo, kot je razvidna v tabeli 5.7, ter 86,7 odstotno pojasnjenost
celotne pojasnjene variance.
Na koncu lahko zaključimo, da smo z izvedbo analize, z metodo glavnih
komponent dosegli zastavljeni cilj in izmed vseh, v analizo vključenih, spremenljivk
ustvarili faktor, ki smo ga kot ţe rečeno poimenovali »Finančni učinek« in ga v tretji
fazi tega dela raziskave primerjali z neodvisno spremenljivko »Prejeta sredstva«.
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5.2.6 Analiza odvisnosti med odvisno spremenljivko – faktorjem »Finančni
učinek« in neodvisno spremenljivko »Prejeta sredstva«
V tej tretji fazi raziskave smo z regresijsko analizo med dobljenim faktorjem in
neodvisno spremenljivko preverili funkcijsko zvezo med njima po postopku in ob
predpostavki, kot smo jih opisali v poglavju 5.2.3.
Iz rezultatov prikazanih v tabeli 5.9 je razvidno, da je bila odločitev o izdelavi
faktorja pravilna, saj smo dobili za faktor »Finančni učinek« boljše rezultate od
rezultatov za posamezne spremenljivke, katere smo predstavili v tabeli 5.4.
Statistike za oceno linearnih vplivov neodvisne spremenljivke »Prejeta sredstva« na
odvisno spremenljivko – faktor »Finančni učinek« so naslednje:
Tabela 5.9 Statistike za oceno povezanosti
Vključena
spremenljivka

r
korelacijski
koeficient

r2
determinacijski
koeficient

Popravljeni
r2

Standardna
napaka ocene

ANOVA
sig.

»Prejeta
sredstva«

0,630 (a)

0,397

0,388

0,79722542

0,000 (a)

Na osnovi vrednosti korelacijskega koeficienta r, ki je ,630, lahko zaključimo, da
obstaja srednje močna pozitivna jakost korelacije med spremenljivkama.
Tudi vrednost determinacijskega koeficienta r2 0,397 je v okviru srednje močne
povezanosti. Njegova vrednost nam pove, da je 39,7 % variabilnosti odvisne
spremenljivke – faktorja pojasnjene z linearnim vplivom neodvisne spremenljivke
»Prejetih sredstev«.
Na osnovi signifikantnosti oziroma njene vrednosti, prikazane v stolpcu »ANOVA
sig.«, tabele 5.10, ki je niţja od 0,05, ničelno hipotezo zavrnemo in s 95 % gotovosti
trdimo, da linearna povezanost med faktorjem »Finančni učinek« in neodvisno
spremenljivko »Prejeta sredstva« obstaja. Rezultat je statistično značilen.
Rezultati, ki sluţijo komentiranju regresijske funkcije, so slabi, kot je razvidno iz
vrednosti, ki so prikazane v tabeli 5.10.
Tabela 5.10 Koeficienti regresijskega modela
Nestandardizirani koeficienti Standardiziran koeficienti
B
Standardna napaka
Beta
(Constant)
0,087
0,098
Prejeta sredstva96 0,642
0,099
0,630
Constant – Odvisna spremenljivka »Finančni učinek«

t

Sig.

0,888 0,378
6,495 0,000

Ker je izračunani faktor sam po sebi standardizirana spremenljivka (Zscore) smo tudi za
neodvisno spremenljivko Prejeta sredstva uporabili standardizirane podatke.
96
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Kljub temu, da takih rezultatov regresijske funkcije praviloma ne komentiramo,
smo se odločili, da jo zaradi predstavitve vseh moţnih interpretacij analize prikaţemo in
komentiramo. Regresijsko funkcijo zapišemo kot: Y= a+b*x (»a«=0,087).
Ker je vrednost »a« nizka, le-to zanemarimo in jo opredelimo kot 0. Vendar tudi v
primeru, če je ne bi proglasili za 0, ji zaradi signifikantnosti, ki je večja od 0,05, ne
moremo verjeti.
Ob tej predpostavki regresijsko funkcijo zapišemo kot Y= 0+,642*x.
Ker koeficienta »a« ni, ostaja samo vpliv koeficienta »b«, katerega signifikantnost
je 0,000, zato mu lahko verjamemo in ob vrednosti Standardiziranega koeficienta Beta,
ki je 0,630 zaključimo, da je učinek Standardiziranega koeficienta Beta zelo močan.97
Parametre v tabeli lahko interpretiramo tudi tako, da je učinek – naklon premice
prejetih sredstev – več kot polovičen ob sprejemljivi signifikantnosti tj. niţji od 0,05, za
spremenljivko »Prejeta sredstva«, katere vrednost regresijske funkcije Y =,642 (*prejeta
sredstva).
Iz grafov, ki jih prikazujemo na sliki 5.9, je razvidno, da regresija ni slaba:
Slika 5.9

1.

Grafični prikaz regresijske analize

levi graf govori o porazdelitvi ostankov – če so ostanki porazdeljeni normalno,
to pomeni, da tisti podatki, ki niso vključeni v regresijo, nimajo vpliva nanjo,

Vrednost oziroma velikost koeficienta »Standardiziranega koeficienta Beta« nam pove,
kolikšna je povezanost linearnega regresijskega modela. Njegove vrednosti so:
Absolutna vrednost standardiziranega koeficienta
Pomen vrednosti parametra
Beta
<0,1
slaba moč
0,1–0,3
srednje močna
>0,3
močna
97
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saj je ploščina nad Gaussovo krivuljo bistveno manjša od ploščine pod
krivuljo;
2. desni graf govori o osamelcih, katerih ni preveč, saj je pas, v katerem so, dokaj
ozek.
Pripominjamo, da smo po enakem zaporedju postopkov analizirali podatke tudi
tako, da smo v analizo vključili: i) samo podatke leta, v katerem so prejemniki sredstev
denar dejansko tudi prejeli, in ii) podatke, kjer smo analizirali podatke obdobja od leta
prejema naprej do konca leta 2007.
Ker dobljeni rezultati niso relevantni za raziskavo oziroma so nekoliko slabši od
navedenih, jih ne bomo predstavljali.
5.2.7 Prikaz rezultatov analize odvisnosti spremenljivk za posamezne razpise
Zaradi kasnejše vsebinske interpretacije dobljenih rezultatov v četrti fazi tega dela
raziskave predstavljamo rezultate analize podatkov, ki se od predhodnih analiz
razlikujejo le v tem, da smo analizirali vsak razpis posebej.
V tabeli 5.11 po stolpcih prikazujemo rezultate analize:





v prvem stolpcu – celotnega vzorca, kot je opredeljen v poglavju 5.2.1 in ţe
opisan ter komentiran v predhodnih poglavjih (cel vzorec);
v drugem stolpcu – podatkov vzorca prejemnikov subvencij, v institucijah
inovativnega okolja v letu 2006 (start_up);
v tretjem stolpcu – podatkov vzorca prejemnikov subvencij, za nakup
tehnološke opreme v letu 2006(SU_06 NTO) in
v četrtem stolpcu – podatkov vzorca prejemnikov sredstev za sofinanciranje
investicijskih projektov malim in srednje velikim podjetjem v letih 2005 in
2006 (SU_05,06 IP MSP).

Kot je navedeno, smo vse posamezne analize izvedli po enakem postopku, kot je
opisano v predhodnih poglavjih. V tabeli 5.11 so prikazani rezultati tako analize metode
glavnih komponent (testa KMO in odstotka celotne pojasnjene variance), kot tudi
regresijske (korelacijski koeficient r, determinacijski koeficient r2 in signifikantnost
ANOVA) analize.
Ţe beţen pogled na tabelo 5.11 nam pove, da vzorec razpisa Start_up 06 za izvedbo
analize z metodo glavnih komponent in iskanje sintetične spremenljivke ni primeren, saj
je vrednost KMO testa veliko pod zahtevano normo ,500 torej ,294. Iz prikazanega
lahko ugotovimo, da na rezultate celotnega vzorca zaradi svoje majhnosti ni bistveno
vplival. Tu ga prikazujemo zgolj informativno. Interpretirali ga ne bomo, temveč bomo
kasneje predstavili in komentirali rezultate analize vsake posamezne odvisne
spremenljivke z neodvisno spremenljivko za ta razpis.

104

Raziskovalni del

Če na kratko komentiramo rezultate prikazane v tabeli 5.11, izvzemši rezultate
razpisa Start_up 06 in celotnega vzorca, lahko ugotovimo, da so statistike za oceno
linearnih vplivov neodvisne spremenljivke na odvisno naslednje
Tabela 5.11 Vrednosti statistike za oceno povezanosti
Vrednosti statistike
KMO test99
% celotne pojasnjene variance
R korelacijski koeficient[3] r100
R2 determinacijski koeficient
r2
ANOVA Sig.
(a) prejeta sredstva

Cel
vzorec
Start_up 0698
0,757
0,294
86,676
85,273
0,630 (a)
0,320 (a)
0,397
0,000 (a)

0,102
0,440 (a)

SU_06
NTO
0,731
86,637
0,600 (a)

SU_05,06 IP–
MSP
0,777
87,443
0,518 (a)

0,361
0,000 (a)

0,268
0,014 (a)

Za oba razpisa velja, da je odstotek celotne pojasnjene variance visok in sicer je v
faktorju pojasnjeno 86,6 odstotkov oziroma 87,4 odstotkov celotne variance.
Tudi vrednost korelacijskega koeficienta r za oba vzorca nam pove, da oba faktorja
kot odvisni spremenljivki korelirata s »Prejetimi sredstvi« pozitivno in obstaja srednje
močna jakost korelacije.
Determinacijski koeficient r2 govori o srednje močni linearni povezanosti
posameznega faktorja s »Prejetimi sredstvi«. Njuna vrednost je 36,1 oziroma 26,8
odstotna.
Na osnovi prikazane vrednosti signifikance v vrstici »sig. ANOVA«, ki je v obeh
primerih niţja od 0,05, lahko ničelno hipotezo zavrnemo in s 95 % gotovosti trdimo, da
linearna povezanost med faktorjem »Finančni učinek« in neodvisno spremenljivko
»Prejeta sredstva« za oba razpisa obstaja. Rezultat je statistično značilen.
5.2.8 Vsebinska interpretacija analize vplivov subvencij na finančne rezultate
podjetij in zaposlovanje za celotni vzorec 65 podjetij
Pri poslovanju podjetij se med seboj prepletajo mnogi dejavniki, ki so močno
odvisni drug od drugega. Zato smo prepričani, da tudi nepovratna sredstva, ki jih tak
subjekt pridobi, vplivajo na vse segmente delovanja podjetja oziroma njihove rezultate,
ki se v končni fazi odraţajo skozi izkaze poslovanja.
Finančni rezultati poslovanja so prikazani v izkazih stanja in izkazu poslovnega
izida kot rezultat organizirane celote prvin poslovnega procesa, ki ga sestavljajo: ljudje,
sredstva in obveznosti do virov sredstev. Na osnovi navedenega smo prepričani, da ni
smiselno komentirati vpliva »Prejetih sredstev« na posamični del rezultata poslovanja,
kot je vpliv na »Sredstva«, vpliv na »Dolgoročna sredstva«, vpliv na »Kapital« itd.,
V analizo preko vzorca vključenih le 8 podjetij, kar predstavlja 30,77 % populacije
Rezultat analize z metodo glavnih komponent
100
Rezultat regresijske analize
98
99

105

Raziskovalni del

temveč je treba gledati rezultate kot celoto in posledično tudi vpliv »Prejetih sredstev«
nanje.
Zato se bomo osredotočili na interpretacijo tistih rezultatov, ki se nanašajo na
skupni učinek subvencij v podjetjih, tj. na komentiranje dobljene umetne spremenljivke
»Finančni učinek«. Izjemoma bomo ločeno predstavili le vpliv subvencij za
spremenljivko »Št. zaposlenih«, saj le-te zaradi različnih vrednosti podatkov v skupni
faktor zavestno nismo vključili.
Vpliv »Prejetih sredstev« iz subvencij na sintetično spremenljivko »Finančni
učinek«
V poglavjih 5.2.5 in 5.2.6 smo med drugimi rezultati analize prikazali tudi
izračunano vrednost determinacijskega koeficienta r2 sintetične spremenljivke
»Finančni učinek«. Vrednost tega parametra nam pove, da se je le 39,7 odstotkov
vrednosti »Prejetih sredstev« – subvencij pretvorilo v izbrane elemente izkaza
poslovnega izida, ki so vključeni v sintetično spremenljivko »Finančni učinek«. Če
povemo drugače, na sliki 5.10 nazorno prikazujemo, v kakšni meri so donirana sredstva
vplivala na posamezni, v raziskavo posamično vključeni, rezultat poslovanja podjetij.
Slika 5.10

Vpliv subvencij na izbrane rezultate poslovanja podjetij

Prejeta sredstva

Rezultat
Dodana
vrednost

0,037

Čisti prihodki
od prodaje

60,3

Kapital
Dolgoročna
sredstva

39,7

Sredstva

0,533
0,039
0,110
0,352

Vrednost komponente - posamezne
odvisne spremenljivke, zastopane v
sintetičnem faktorju "Finančni učinek"

V levem kvadratu so prikazana celotna donirana sredstva. Kot smo ţe predstavili,
izhajajoč iz rezultatov analize lahko zaključimo, da se je le 39,7 odstotkov teh sredstev
prelilo v sintetično spremenljivko »Finančni učinek«, ki je sestavljena iz izbranih
rezultatov poslovanja oziroma informacij bilance stanja in izida: Dodane vrednosti,
Čistih prihodkov od prodaje, Kapitala, Dolgoročnih sredstev ter Sredstev.
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Na desnem delu slike je grafično prikazana vrednost iz tabele 5.8, ki nam pove,
kako se je teh 39,7 % doniranih sredstev prelilo v posamezno izbrano bilančno
informacijo oziroma rezultat poslovanja. Nazorno nam kaţe obseg in teţo vpliva ter
njihovo zastopanost v ustvarjeni spremenljivki.
Če povzamemo, so prejeta sredstva subvencij najbolj vplivala na čiste prihodke od
prodaje, nadalje na sredstva, manj na dolgoročna sredstva in najmanj na kapital in
dodano vrednost.
V kolikor bi ţeleli dokazati, da so donirana sredstva vplivala na razvoj opazovanih
podjetij in posledično na podjetništvo v Sloveniji – ki je v teoriji opredeljeno kot
kvalitativna sprememba in se odraţa v uspešnosti poslovanja – bi morala imeti najvišjo
vrednost podatka o dodani vrednosti in dobičku. Slednjega zaradi vsega prej
navedenega sploh nismo smeli vključiti v sintetično spremenljivko. Na tej osnovi lahko
zaključimo, da sredstva subvencij v opazovanem obdobju niso oziroma niso v zadostni
meri pozitivno vplivala na poslovne rezultate podjetij in niso prispevala k povečanju
uspešnosti le-teh.
Malo boljša je situacija, ko ocenjujemo vpliv subvencij na rast podjetij, za katero iz
teorije izhaja, da se odraţa v kvantitativnih spremembah oziroma učinkovitosti podjetij.
Če gledamo skozi predstavljene pokazatelje, se rast odraţa v čistih prihodkih od
prodaje, za katere lahko rečemo, da so bili pod največjim vplivom sredstev pomoči EU.
Po našem prepričanju je vsaka rast, ki na koncu nima svojega rezultata v dodani
vrednosti in dobičku, jalova rast.
Če zaključimo, nikakor ne moremo reči, da je imela pomoč EU vpliv na
kvalitativne spremembe oziroma na povečanje uspešnosti opazovanih podjetij in
podjetništva v Sloveniji, saj tako rekoč niso vplivala na dobiček, ki je glavni pokazatelj
njihove povečane uspešnosti.
Na osnovi vsega navedenega lahko zaključimo in ugotovimo, da smo z rezultati te
raziskave potrdili našo hipotezo, da sredstva pomoči EU niso bistveno vplivala na rast
in razvoj MSP oziroma podjetništva v Sloveniji, saj so imela vpliv na rast podjetij, ne pa
tudi na njihov razvoj. Oziroma so sredstva vplivala na kvantitativne spremembe ne pa,
kar bi bilo potrebno, na kvalitativne spremembe MSP in podjetništva.
Zavedamo se, da je bilo v tej raziskavi opazovano zelo kratko časovno obdobje po
prejemu sredstev in da se celotna razseţnost vpliva sredstev pomoči EU podjetjem in
podjetništvu v Sloveniji še ni odrazila. Prepričani smo, da bi taka ali podobna raziskava
čez pet let dala jasnejše rezultate in relevantnejši odgovor na vprašanje, v kolikšni meri
so sredstva pomoči EU podjetništvu v Sloveniji vplivala na njihovo rast in razvoj.
Analiza vpliva subvencij na število zaposlenih pri prejemnikih sredstev EU
Iz baz podatkov izkaza poslovnega izida in stanja smo pridobili tudi podatke o
povprečnem številu zaposlenih na podlagi delovnih ur v posameznem obračunskem
obdobju.
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Najprej predstavljamo in komentiramo rezultate bivariantne regresije med
standardiziranima spremenljivkama »Št. zaposlenih« kot odvisno spremenljivko in
»Prejetimi sredstvi« kot neodvisno spremenljivko.
V tabeli 5.4 v poglavju 5.3.3 smo predstavili rezultate analize povezave med njima,
tu pa jo komentiramo. Glede na vrednost korelacijskega koeficienta r, ki znaša 0,343,
zaključimo, da je jakost korelacije med »Št. zaposlenih« in »Prejetimi sredstvi«
pozitivna, vendar slaba.
Tudi vrednost determinacijskega koeficienta r2 – 0,118 govori o slabi linearni
povezanosti spremenljivke s »Prejetimi sredstvi«, saj je le 11,8 % variabilnosti odvisne
spremenljivke pojasnjene z linearnim vplivom neodvisne spremenljivke.
V tabeli 5.12 predstavljamo rezultate analize variance za navedeni spremenljivki,
katero smo izvedli s standardiziranimi podatki, kar je razvidno tudi iz opomb pod
tabelo.
Tabela 5.12 Analiza variance ANOVA(b)
Model
Sum of Squares
f
Mean Square
Regression
7,350
1
7,350
Residual
54,974
64
0,859
Total
62,324
65
a Predictors: (Constant), Zscore: Prejeta sredstva
b Dependent Variable: Zscore: Št. zap.

F
8,557

Sig.
0,005 (a)

Na osnovi predstavljenih vrednosti in ostalih rezultatov, ki smo jih pridobili z
analizo, ter prikazanimi vrednostmi v tabeli 5.12 lahko ničelno hipotezo zavrnemo in s
95 % gotovosti trdimo, da linearna povezanost, ki je sicer slaba, med spremenljivkama
vendarle obstaja.
Ker smo prepričani, da zaradi neupoštevanja specifik posameznih razpisov,
predstavljeni rezultati ne odraţajo pravega dejanskega stanja na področju zaposlovanja
v predstavljenih podjetjih, smo se odločili, da te podatke predstavimo in komentiramo
tudi na drugačen način. V ta namen smo oblikovali tabelo 5.13.
V tabeli 5.13 prikazujemo absolutne podatke o številu zaposlenih, ločeno po
posameznih razpisih in za celotni vzorec ter za primerjavo tudi podatke za Republiko
Slovenijo101 po posameznih letih. Pod vsako vrstico absolutnih vrednosti št. zaposlenih
je prikazana vrednost izračunanega veriţnega indeksa za te podatke.

Podatke o delovno aktivnem prebivalstvu smo pridobili iz Letnega poročila 2007:
Gibanje zaposlovanja in brezposelnosti, ki ga je objavlja Zavod RS za zaposlovanje na spletni
strani: http://www.ess.gov.si/slo/Predstavitev/LetnaPorocila/lp07/Slovenija/Slo/08–gibanje–
zaposlovanja.htm. Podatki za Republiko Slovenijo predstavljajo: skupno število delovno
aktivnega prebivalstva brez kmetov. Delovno aktivno prebivalstvo v Sloveniji predstavljajo: i)
Zaposlene osebe pri pravnih in fizičnih osebah in ii) Samozaposlene osebe, ki so: samostojni
podjetniki posamezniki; osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost in kmetje.
101
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Krepko so v tabeli označeni podatki o številu zaposlenih v letu, ko so v raziskavo
vključena podjetja prejela sredstva subvencij EU.
Tabela 5.13 Število zaposlenih po razpisih in letih z izračunanimi indeksi
Leto
Start_up 06
Veriţni indeks
SU_06 NTO
Veriţni indeks
SU_05,06
IP – MSP
Veriţni indeks
Cel vzorec

2003

2004

2005

2006

0

0

5

1031

1215
117,8

776

1807

2007

1299
106,9

18
360
1450
111,6

34
188,9
1555
107,2

861

988

1084

1223

111,0

114,8

109,7

112,8

2076

2292

2553

2812

Indeks*
LP–
1/2007
680

Indeks
2003/2007
/

119,7

150,8

142

157,6

135,5
122,7

155,6

Veriţni indeks
114,9
110,4
111,4
110,1
Republika Slovenija 771.874 773.975 781.744 793.106 819.353
/
106,2
Veriţni indeks
100,3
101,0
101,5
103,3
Opombe: * Indeks LP–1/2007 je izračunan tako, da smo za bazično leto vzeli število
zaposlenih v letu pred prejemom subvencije in ga primerjali z letom 2007.

Glede na vsebino razpisov je treba tabelo 5.13 komentirati ločeno, in sicer bomo na
eni strani prikazali zaposlovanje podjetij, ki so sodelovala na razpisu Start_up 06, na
drugi strani pa zaposlovanje ostalih podjetij po preostalih razpisih SU_06 NTO in
SU_05,06 IP - MSP. Pri slednjem je treba poudariti tudi, da so podjetja sredstva pomoči
EU prejela, ali v letu 2005 ali 2006, kar smo v sami raziskavi, ki je predstavljena v
prvem delu tega poglavja, tudi upoštevali.
Pri razpisu Start_up 06 gre za novonastala – inkubirana102 podjetja, kar pomeni, da
so bila ustanovljena v okviru inkubatorjev103 in so kot taka kandidirala za specifičen
razpis, namenjen prav njim. To je razvidno tudi iz števila zaposlenih, saj podjetja v letih
2003 in 2004 sploh niso imela zaposlenih oziroma le ta še niso obstajala. V letu 2005 so
zaposlovala le pet zaposlenih v osmih podjetjih vključenih v raziskavo. V letu prejema

Po definiciji Savinjsko-šaleškega podjetniškega inkubatorja d. o. o. – SAŠA inkubator je
inkubirano podjetje tisto podjetje, ki je pripravilo poslovni načrt in prestalo zagovor pred
strokovno komisijo za sprejem v inkubator. (Več na http://www.sasa–inkubator.si/inkubirana–
podjetja/)
103
Inkubator je pravna oseba, ki oblikuje okolje z ugodnimi pogoji za začetek delovanja
novega podjetja. V postopkih njihovega ustanavljanja nudi strukturo in skupne storitve
podjetnikom začetnikom – inkubirancem. Po definiciji EK je podjetniški inkubator kraj, kjer so
locirana novonastala podjetja na relativno omejenem prostoru. Osnovni namen inkubatorjev je
povečanje moţnosti rasti in stopnje preţivetja teh podjetij z zagotovitvijo: i)modularnih
poslopij, ii) skupne tehnične infrastrukture, iii) managerske podpore in iv) podpornih storitev.
Glavni poudarek je na lokalnem razvoju in ustvarjanju delovnih mest.
102
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sredstev se je število zaposlenih več kot potrojilo, v letu po prejemu sredstev pa je
število zaposlenih raslo s stopnjo rasti 88,9.
Kljub temu, da gre za relativno majhno število podjetij, iz navedenega lahko
zaključimo, da je prejeta pomoč EU na ta podjetja iz zornega kota zaposlovanja vplivala
zelo pozitivno.
Drugačna, toda kljub temu pozitivna, je slika pri podjetjih preostalih dveh razpisov,
kjer iz prikazanega indeksa 2003/2007 v zadnjem stolpcu tabele 5.13 izhaja, da gre za
podjetja, ki so ţe pred pridobitvijo sredstev pomoči EU zaposlovala bistveno več, kot je
bilo rasti zaposlovanja v Sloveniji. Za ta podjetja velja, da je bil indeks zaposlovanja
višji od 150 v primerjavi s povprečjem v Republiki Sloveniji, kjer je bila vrednost
indeksa 106,2.
Na osnovi podatkov prikazanih v tabeli 5.13 predpostavljamo, da je ţe sama
vključitev Slovenije v EU in posledično pričakovanja opazovanih podjetij vplivala na
povečanje zaposlovanja, saj sta indeksa obeh razpisov za leto 2004 višja od 110
oziroma za več kot deset odstotnih točk višja od podatka, ki velja za Slovenijo.
Primerjavo podatkov o številu zaposlenih v letu pred prejemom subvencij in
koncem leta 2007 prikazujemo v stolpcu »Indeks LP–1/2007«. Ta nam pove, da se je
število zaposlenih povečevalo različno, saj je vrednost indeksa s stalno osnovo odvisna
od tip razpisa in se giblje od vrednosti indeksa 119,7 pri razpisu SU_06 NTO, preko
vrednosti indeksa 142,0 pri razpisu SU_05,06 IP – MSP do vrednosti indeksa 680 pri
razpisu Start_up 06. Vrednost tega indeksa za celotni vzorec pa znaša 135,5, če kot
bazično leto vzamemo leto 2004 oziroma 122,7, če je bazično leto 2005.
Ne glede na tip razpisa lahko zaključimo, da so vsa opazovana podjetja kot
prejemniki subvencij EU zaposlovala v bistveno večjem obsegu, kot je kazala rast
zaposlovanja v Republiki Sloveniji v istem časovnem obdobju. Zato lahko ugotovimo,
da so dodeljene subvencije vplivale na rast zaposlovanja.
Podatek, da je bilo v letu prejema pomoči EU v 261 podjetjih zaposlenih 2553
zaposlencev, nam pove, da je podjetje zaposlovalo v povprečju 9,78 oziroma 10
delavcev, iz česar izhaja, da so sredstva namenjena MSP, ta tudi prejela.
5.2.9 Temeljne ugotovitve
Temeljna ugotovitev raziskovalnega dela naloge je, da smo z analizo ugotovili, da
se je le 39,7 odstotkov prejetih sredstev pomoči EU prelilo v sintetično spremenljivko
»Finančni učinek«, ki jo sestavljajo naslednje informacije bilanc stanja in izida: Čisti
prihodki od prodaje, Sredstva, Dolgoročna sredstva, Kapital in Dodana vrednost.
Na osnovi v raziskavi izračunanih in prikazanih vrednosti ter sestave sintetične
spremenljivke »Finančni učinek«, zaključujemo, da so dodeljena sredstva pomoči EU v
raziskovanih podjetjih najbolj vplivala na Čiste prihodke od prodaje in Sredstva, manj
na Dolgoročna sredstva in Kapital ter najmanj na Dodano vrednost.
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Ker v sintetično spremenljivko ni vključena informacija bilance izida »Čisti
dobiček/izguba E« in ker nismo našli prave povezave med njo ter »Prejetimi sredstvi«
in ker »Dodana vrednost« minimalno vpliva na »Finančni učinek«, ne moremo potrditi,
da so donirana sredstva EU vplivala na kvalitativni razvoj opazovanih podjetij in
posledično na podjetništvo v Sloveniji.
»Čisti dobiček/izguba E« in »Dodana vrednost« sta v ekonomski teoriji opredeljena
kot informacija oziroma pokazatelj, ki nam pove kako uspešno poslujejo podjetja.
V kolikor bi ţeleli ugotoviti, da so »Prejeta sredstva« pomoči EU kvalitativno
vplivala na podjetja in podjetništvo v Sloveniji, bi morala obstajati povezanost med
njima in »Prejetimi sredstvi«.
S to raziskavo nismo potrdili povezanosti med spremenljivkama »Čisti
dobiček/izguba E« in »Dodana vrednost« na eni strani ter »Prejetimi sredstvi« na drugi.
Povezava je namreč preslaba, da bi na njeni osnovi lahko zaključili kako drugače, kot če
ugotovimo, da sredstva subvencij v opazovanem obdobju in okolju sploh niso oziroma
niso v zadostni meri pozitivno vplivala na poslovne rezultate podjetij in niso prispevala
k povečanju uspešnosti le-teh ter njihovemu kvalitativnemu razvoju.
Seveda se pri tem postavlja vprašanje, če podjetje v fazi rasti ustvarja in izkazuje
dobiček, saj praviloma vse pozitivne učinke tekočega poslovanja nameni nadaljnji rasti.
Malo boljša je situacija, ko ocenjujemo vpliv subvencij na rast podjetij, za katero iz
teorije izhaja, da se odraţa v kvantitativnih spremembah oziroma povečani učinkovitosti
podjetij, kamor sodijo povečanja Čistih prihodkov od prodaje, Sredstev in Dolgoročnih
sredstev.
V raziskavi smo ugotovili povezanost med njimi – posredno preko sintetične
spremenljivke »Finančni učinek« – in »Prejetimi sredstvi« pomoči, zato lahko
zaključimo, da so sredstva pomoči EU v predstavljenem deleţu vplivala na rast
opazovanih podjetij v opazovanem času. Vendar moramo tu dodati, da je po našem
prepričanju vsaka rast, ki na koncu nima svojega rezultata v dodani vrednosti in
dobičku, jalova rast.
V zadnjem delu raziskave smo preverjali tudi del hipoteze, ki govori o vplivu
prejetih sredstev pomoči na zaposlovanje v opazovanih subjektih, prejemnikih
subvencij, in ugotovili, da slaba linearna povezanost med spremenljivkama »Št.
zaposlenih« in »Prejetimi sredstvi« sicer obstaja.
Na osnovi vsega navedenega lahko zaključimo in ugotovimo, da smo z rezultati te
raziskave potrdili našo hipotezo, da sredstva pomoči iz virov, namenjenih članicam EU,
niso bistveno prispevala k razvoju slovenskega podjetništva oziroma k rasti in razvoju
MSP ter zaposlovanja.
Pri tem moramo poudariti, da je bila raziskava delana le na vzorcu prejemnikov
sredstev pomoči in ni bila primerjana z vzorcem podjetij, ki pomoči EU niso prejela.
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5.3 Analiza in interpretacija rezultatov anketne raziskave
V tretjem raziskovalnem delu naloge predstavljamo in interpretiramo rezultate
anketne raziskave, za katero smo kot raziskovalni instrument uporabili vprašalnik iz
nabora kvantitativnih metod.
Rezultate anketne raziskave bomo uporabili kot pomoč pri zaključevanju in
oblikovanju predlogov za nadaljnje raziskovanje, saj smo za potrditev temeljne hipoteze
uporabili metode predstavljene v prejšnjih dveh poglavjih.
5.3.1 Metodološke opredelitve anketne raziskave
Vzorčni okvir
Anketno raziskavo smo izvedli na vzorcu 257 pravnih oseb – prejemnikih
subvencij, katerega smo podrobno prestavili v poglavju 5.2 te naloge. Razlika med
številom podjetij, ki smo jih predstavili v poglavju 5.2. in vzorcem ankete so štiri
podjetja. V enem primeru prejemnik sredstev ni imel elektronskega naslova in dostopa
do interneta, v dveh primerih je šlo za dvakraten prejem sredstev subvencije na različnih
razpisih in za enega od subjektov smo ugotovili, da v času raziskave ni več obstajal
zaradi stečaja (iBON 2009).
Realiziran vzorec
Anketni vprašalnik, ki se nahaja v prilogi, smo po elektronski pošti poslali na
naslove odgovornih oseb, katere smo skupaj s podatki o višini prejetih sredstev prejeli
od agenta. Zaradi neaţurnosti e–naslovov smo morali bazo le teh posodobiti.
Vsem 257 respondentom smo poslali e–pošto s povezavo do ankete, v kateri smo
predstavili njen namen in jih prosili, da anketo izpolnijo. Ker je bil odziv zelo slab, smo
vse, ki na anketo niso dogovorili, še dvakrat po elektronski pošti prosili, da anketo
izpolnijo. Po tretjem pošiljanju smo vse, ki ankete niso izpolnili po telefonu prosili za
sodelovanje v raziskavi in v osebnem stiku anketirance le pozvali, naj vprašalnik
izpolnijo.
Na koncu smo prejeli 82 veljavnih odgovorov oziroma je bila doseţena 31,9 %
odzivnost.
Čas izvajanja ankete
Anketo smo izvedli v času od 10. 9. do 22. 10. 2008 z računalniško podprtim
anketiranjem.104

Več o tem Batagelj in Vehovar (2008). Dosegljivo na: http://www.ris.org/uploadi/editor
/12251829631192460724vabilo_ravnatelj.pdf.
104
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Anketni vprašalnik
Vprašalnik smo oblikovali iz uvodoma navedenih razlogov na podlagi strokovne
literature. Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2005, 168) pravijo, da dajemo veljavnost
instrumentu, če nam ta pove, kar ţe vemo. Z vprašalnikom smo ţeleli potrditi to, kar nas
je vodilo pri oblikovanju temeljne hipoteze.
Za izdelavo raziskave smo uporabili naslednje vrste vprašanj: i) zaprta vprašanja
(da, ne, ne vem), ii) zaprta in odprta vprašanja z več moţnimi odgovori ter iii) vprašanja
za ocenjevanje s pomočjo Likertove lestvice. Vprašalnik je bil sestavljen iz dveh
osnovnih sklopov vprašanj.
V ţelji po pridobitvi kar največjega števila odgovorov smo v prvem delu
anketirance povprašali po njihovih izkušnjah s pridobivanjem sredstev strukturnih
skladov in o poznavanju ter izkušnjah s podpornim okoljem. V drugem pa so nas
zanimali splošni podatki o podjetniku (starosti, izobrazbi in razlogih, da so se odločili za
podjetništvo)
in
podjetju
(sedeţu,
organiziranosti,
lastništvu,
razvoju,
internacionalizaciji ter omejitvah pri poslovanju).
Pripravljeni vprašalnik smo testirali pri treh podjetnikih, ki niso bili predvideni
udeleţenci anketiranja, ter na osnovi pridobljenih informacij vprašalnik tudi dopolnili
oziroma popravili.
Uporabljena metodologija
Kot navedeno smo uporabili računalniški način izvedbe zbiranja podatkov –
računalniško anketiranje (angl. computer–assisted), kjer smo, oziroma so anketiranci
računalnik uporabljali za: i) posredovanje prošnje s povezavo do vprašalnika, ii) prikaz
vprašanj, iii) vnos odgovorov in iv) zapis odgovorov v podatkovno bazo. Izvedli smo
torej računalniško podprto anketiranje po medmreţju – CAWI (Computer Asssisted
Web Interviewing).105
Ker se je za zbiranje podatkov uporabila opisana tehnika računalniškega zbiranja
podatkov, posameznih anket ni bilo treba vnašati v računalnik. Po zaključku anketiranja
smo podatke prenesli iz računalniške baze in jih s pomočjo programskega orodja SPSS
statistično obdelali.
CAWI je oblika računalniško podprtega anketiranja, ki za vmesnik z respondentom
uporablja www pregledovalnike – forme HTML. Pri tem je streţnik stalno aktivno vpleten v
celoten proces anketiranja. Pri aretiranju CAWI so vprašanja porazdeljena na več strani,
največkrat kar vsako na svoji strani. CAWI zato omogoča vse moţnosti računalniško podprtega
anketiranja (kompleksne preskoke vprašanj, rotacijo in mešanje vprašanj ter vse oblike kontrole
prejetih odgovorov, tako kontrolo vrednosti, ki so pri določenem vprašanju dovoljena, kot tudi
kontrolo konsistentnosti odgovorov). CAWI ankete omogočajo na osnovi interakcije odjemalec
– streţnik tudi programsko beleţenje pomembnih podatkov o respondentu: čas odgovarjanja,
naslov www strani, s katere je prišel anketiranec, ime računalnika (IP), tip pregledovalnika in
operacijski sistem. Sodobni programi za izdelavo medmreţnih anket omogočajo spremljanje
vseh navedenih značilnosti in zagotavljajo podobno raven kontrole podatkov, kot jo imajo
siceršnji programi za računalniško podprto anketiranje (Batagelj in Vehovar 2008,7).
105
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Dobljene in urejene odgovore smo preverili s Cronbachovim alpha testom,106 ki je
pokazal, da so podatki z izjemami nestabilni in kot taki neprimerni za zahtevnejše
analize, zato smo pri obdelavi praviloma uporabili le statistične metode univariantne in
bivariantne analize.
5.3.2 Analiza in interpretacija podatkov
Vprašalnik je bil posredovan in namenjen podjetnikom – lastnikom oziroma
managerjem. Ker smo s pomočjo kontrolnih vprašanj ugotovili, da na anketo v skoraj 40
odstotkih niso odgovarjali sami, temveč so za izpolnjevanje ankete delegirali sodelavce,
praviloma tiste, ki so pridobljena sredstva EU managerirali in ker so vprašanja
demografskega značaja, bomo v nalogi komentirali le odgovore na tista vprašanja, za
katere smo prepričani, da jih je smiselno komentirati.
V okviru anketne raziskave smo postavili več hipotez, ki pa niso bile namenjene
potrjevanju glavne hipoteze temveč razlogom, katere smo navedli ţe v poglavju 5.3.
Posledično teh zaradi pomanjkanja prostora v tej nalogi ne bomo podrobneje
predstavljali in komentirali, temveč bomo najznačilnejše rezultate le nanizali.
Predstavitev splošnih podatkov o vzorcu
Predstavitev rezultatov anketne raziskave začenjamo z drugim sklopom vprašanj v
anketi, kjer smo respondente povprašali o splošnih podatkih o podjetju kot so:
statistična regija in velikost kraja v katerem delujejo, organizacijska oblika podjetja, leta
delovanja podjetja, njihov odnos do razvoja in raziskovanja, omejevalne okoliščine, tip
dejavnosti, internacionalizacija podjetja ter deleţ prodaje na tujih trgih, lastništvo,
izobrazba in razlogi, ki so jih vodili v podjetništvo. Na ta sklop vprašanj je praviloma
odgovorilo 80 anketirancev ali 97,6 odstotka vseh sodelujočih v raziskavi oziroma 31,1
odstotkov vzorca.
Najprej predstavljamo v katerih statističnih regijah delujejo podjetja, ki so prejela
razpisane pomoči SPS in kakšen je bil njihov odziv na prošnjo za sodelovanje v
raziskavi. Največ prejemnikov pomoči deluje kot je razvidno iz slike 5.11 v Podravski
in Savinjski regiji ter regiji Jugovzhodna Slovenija. Sledijo jim prejemniki iz
Osrednjeslovenske regije, Pomurske, Spodnjeposavske in Koroške regije. Najmanj
prejemnikov pomoči je iz Notranjsko-kraške, Obalno-kraške regije, Zasavske, Goriške
in Gorenjske regije. Na sliki 5.11 vidimo tudi, da so se prošnji za sodelovanje v
raziskavi, gledano v odstotnem deleţu prejemnikov pomoči, najbolj odzvali v Gorenjski
in Goriški regiji ter regiji Jugovzhodna Slovenija, najslabše pa v Spodnjeposavski regiji
in Notranjsko-kraški ter Savinjski regiji, N=80.

S tehničnega vidika Cronbachov alpha ni statističen test, temveč koeficient zanesljivosti
oziroma doslednosti.
106
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Slika 5.11

Prejemniki sredstev pomoči EU po regijah in njihovo sodelovanje v
raziskavi

Na splošno ugotavljamo, da je 55 odstotkov prejemnikov pomoči iz štirih regij
severovzhodne Slovenije, kjer je tudi sedeţ SPS, kar kaţe na to, da se podjetniki iz bolj
oddaljenih delov Slovenije od sedeţa SPS najverjetneje v bistveno manjšem deleţu
prijavljajo na njihove razpise.
Zanimalo nas je tudi v kakšnem okolju glede na število prebivalcev imajo podjetja
svoj sedeţ. Rezultate prikazujemo v tabeli 5.14 in nam povedo, da več kot polovica
prejemnikov pomoči deluje v kraju, ki ima manj kot 10.000 prebivalcev, kar nas navaja
k temu, da so prejemniki pomoči o le-teh v ruralnih okoljih bolje informirani saj se
pogosteje srečujejo z razvojnimi vprašanji, ki jih obravnava in vodi Slovenija na
regionalno-razvojnem področju.
Tabela 5.14 Sedeţ vašega podjetja je v kraju:
Frekvenca
9
17
14
19
5
4
10
78

z manj kot 1.000 prebivalci
z več kot 1.000 prebivalci
z več kot 5.000 prebivalci
z več kot 10.000 prebivalci
z več kot 30.000 prebivalci
z več kot 50.000 prebivalci
z več kot 100.000 prebivalci
skupaj

Odstotni deleţ
12
22
18
24
6
5
13
100

V tabeli 5.15 predstavljamo podatke o številu podjetij (cel vzorec) glede na
organizacijsko obliko, ki so prejela pomoč EU in o številu podjetij, ki so sodelovala v
raziskavi. Iz tabele vidimo, da so podjetja, ki so organizirana kot delniška druţba
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oziroma druţba z neomejeno odgovornostjo bila pripravljena v bistveno večjem številu
sodelovati v raziskavi.
Tabela 5.15 Organizacijske oblike vseh subjektov vzorca v primerjavi z
realiziranim vzorcem
Cel
vzorec
Druţba z neomejeno
odgovornostjo
Delniška druţba
Druţba z omejeno odgovornostjo
Samostojni podjetnik
Skupaj

2
12
215
28
257

Realiziran
vzorec
1
6
65
8
80

Deleţ
realiziranega
vzorca
50 %
50 %
30 %
29 %
31 %

Na vprašanje: »Koliko let ţe deluje vaše podjetje?« smo dobili odgovore, ki jih
predstavljamo v tabeli 5.16. Predstavljeni podatki nam povedo, da so na razpise
realiziranega vzorca kandidirala podjetja, ki so v času raziskave delovala v 85 odstotkih
dlje kot 5 let tj., da so bila ustanovljena pred vstopom Slovenije v EU.
Tabela 5.16 Število let delovanja podjetij realiziranega vzorca
Frekvenca
1
11
15
27
25
79

manj kot 2 leti
2–5 let
5–10 let
10–17 let
več kot 17 let
skupaj

Odstotni deleţ
1
14
19
34
32
100

V raziskavi nas je zanimalo tudi, če imajo prejemniki pomoči organiziran lasten
razvoj. Pozitivno je odgovorilo 60 ali 73,1 % respondentov. Od tega jih ima 36 razvojno
enoto organizirano kot oddelek, štirje kot sektor in 18 kot sluţbo. V 39-ih primerih se
njihov razvoj ukvarja z razvojem izdelkov, v 21-ih primerih z razvojem tehnologij in v
treh z razvojem trgov. Nihče ni navedel, da se njihov razvoj ukvarja z razvojem kadrov.
Predpostavili smo, da so odgovori med zadnjima vprašanjema povezani, tj. da
število let delovanja podjetja vpliva na dejstvo, ali ima podjetje lasten razvoj ali ne. To
smo preverili z razmerjem verjetij Kullbackovega koeficienta (Likelihood Ratio) in
Mann-Witheyevim preizkusom ter ugotovili, da te povezanosti ni.
V zvezi z izvajanjem strategije njihovega razvoja smo respondente prosili, da
ocenijo trditve na lestvici od 1 (za nas to popolnoma ne drţi) do 5 (za nas to popolnoma
drţi), ki jih predstavljamo na sliki 2, N=82.
Na osnovi prikazanih povprečnih vrednostih zaključujemo, da temelji razvoj
vključenih podjetij na lastnem raziskovalnem delu (3,5), saj so le-to trditev ocenili nad
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srednjo vrednostjo. Ugotavljamo tudi, da se podjetja posluţujejo sodelovanja z
domačimi razvojnimi institucijami le v manjši meri (2,7). Še slabše je pri povezovanju
podjetij s tujimi razvojnimi institucijami, kjer je povprečna vrednost (2,2). Pričakovano
najniţjo povprečno vrednost (2,1) ima trditev, da nimajo lastnega razvoja, ker večji del
posla delajo po načrtih naročnikov (lohn posli), čeprav je presenetljivo kar 11
respondentov odgovorilo, da za njih to popolnoma drţi, in enako število, da za njih to
zelo drţi.
Slika 5.12

Razvoj v podjetjih temelji na strategijah

Preverili smo tudi, če je oblika organiziranosti razvoja v podjetju povezana s
trditvami v prejšnjem vprašanju in na podlagi Kruskall–Wallisovega preizkusa enakosti
povprečnih rangov ugotovili, da lahko potrdimo povezanost med razvojem, ki temelji na
lastnem raziskovalnem delu, in organizacijsko obliko razvoja. Tak razvoj je najbolj
značilen za podjetja, ki imajo organiziran razvoj v oddelkih, najmanj pa za tista, ki ga
imajo organiziranega v sektorju (Hi kvadrat=6,4 pri p<0,05). Za podjetja, ki imajo
razvoj organiziran v obliki sluţbe, je najbolj značilno, da nimajo lastnega razvoja
(Hi kvadrat=7,9 pri p<0,05).
Zanimiva je tudi ugotovitev, do katere smo prišli s preizkusom razmerij verjetij
(Likelihood Ratio) in Kruskal–Wallisovim preizkusom enakosti povprečnih rangov, ki
nam pove, da ne moremo potrditi, da obstajajo razlike v poznavanju produkta SPS P4
(iz katerega so podjetja dobila subvencijo) in organiziranostjo razvoja v podjetju.
Na vprašanje »Kaj vas omejuje, da niste v svojem poslovanju uspešnejši?«, kjer je
bilo moţnih več odgovorov, smo dobili naslednje rezultate (tabela 5.17)
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Tabela 5.17 Omejevalni dejavniki poslovne uspešnosti
Slaba infrastruktura
Ni ustreznih lokacij
Preteklo poslovanje
Ni novih programov
Ni ustreznih kadrov
Zastarela oprema
Lastniška struktura
Ni strateškega partnerja
Poslovno okolje
Ni lastnih sredstev
Drugo (prosim navedite)
Skupaj odgovorov

Frekvenca
15
8
11
9
31
12
1
13
27
19
0
146

Odstotni deleţ
18
9
13
11
38
15
1
16
33
23
0

Največ – 31 respondentov ali 37,8 odstotkov jih meni, da je pomanjkanje ustreznih
kadrov največji omejevalni dejavnik, zaradi katerega posledično niso bolj uspešni.
32,9 odstotkov jih meni, da je to poslovno okolje, temu sledi pomanjkanje lastnih
sredstev za katerega 23,2 odstotka respondentov meni, da jih omejuje v njihovi
uspešnosti. Šele na četrto mesto kot omejevalni dejavnik respondenti uvrščajo slabo
infrastrukturo. Temu sledijo dejavniki kot so pomanjkanje strateškega partnerja,
zastarelost opreme, omejitve, povezane s preteklim poslovanjem, pomanjkanje novih
programov in ustreznih lokacij ter kot zadnje lastniška struktura, saj drugih omejevalnih
dejavnikov niso navedli.
Iz prejetih odgovorov na vprašanje »Kaj je največji vir prihodkov v vašem
podjetju?«, smo dobili informacijo, da se podjetja glede na primarno dejavnost
razvrščajo med proizvodna podjetja v 40-ih primerih, med storitvena v 14-ih in med
proizvodno-storitvena v 26-ih primerih. Dva respondenta na vprašanje nista odgovorila.
Nadalje nas je zanimalo, v kolikšni meri so podjetja internacionalizirana. Število
podjetij, ki ustvarjajo prihodke tudi na tujih trgih je 67 ali 81,7 odstotkov. V tabeli 5.18
prikazujemo frekvenco in odstotne deleţe prodaje na tujih trgih, ki nam povedo, da
skoraj 38 odstotkov podjetij ustvarja več kot 50 odstotkov prihodkov na tujih trgih.
Preverili smo povezanost odgovorov tega vprašanja z odgovori na trditev, da se je
internacionalizacija slovenskih podjetij z vključitvijo Slovenije v EU bistveno povečala.
Na podlagi Spermanovega koeficienta korelacije rangov lahko povzamemo, da ni
povezanosti med deleţem prodaje na tujih trgih in mnenjem, da se je
internacionalizacija slovenskih podjetij z vključitvijo Slovenije v EU bistveno povečala.
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Tabela 5.18 Deleţ prodaje na tujih trgih predstavlja
manj kot 10 % prihodkov
10 do 30 % prihodkov
30 do 50 % prihodkov
50 do 80 % prihodkov
več kot 80 % prihodkov
ni odgovorilo
skupaj

Frekvenca
14
15
7
17
14
15
82

Odstotni deleţ
17,07
18,29
8,54
20,73
17,07
18,29
100,00

Internacionalizirana podjetja so na vprašanje »Na katerih tujih trgih ustvarjate
največ prihodkov?« v 46 primerih navedla, da so to trgi EU. Na trgih bivše Jugoslavije
ustvarja največ prihodkov 17 podjetij. Za dve podjetji so to trgi Vzhodne Evrope, enkrat
so ZDA in enkrat Kitajska.
Na vprašanje o lastniški strukturi podjetij smo dobili naslednje odgovore.
54,9-odstotni deleţ je podjetij z enim lastnikom in 100-odstotnim deleţem domačega
kapitala; 34,6-odstotni deleţ podjetij je z vidika kapitala v več kot 50 odstotni domači
lasti in le v enem primeru ali 1,2-odstotno gre za lastništvo z več kot 50 odstotki tujega
kapitala. Za razpršeno lastništvo, kjer nima noben lastnik več kot 25 odstotkov kapitala
gre v 5 primerih ali 6,1-odstotno. V nobenem primeru ne gre za lastništvo drţave ali
lastništvo institucij (skladi, banke ipd.).
Vezano na navedbe v poglavju 5.3.2 le na kratko povzemamo odgovore na sklop
vprašanj o izobrazbi podjetnikov, vključenih v raziskavo, razlogih podjetnikov, da so se
odločili za podjetništvo, in času ter razlogih za ustanovitev podjetja in o spolu ter
starosti.
Na vprašanje o zaključeni izobrazbi podjetnikov smo pridobili naslednje
informacije: končano osnovnošolsko izobrazbo ima en podjetnik, poklicno oziroma
srednješolsko izobrazbo ima 21 podjetnikov, višjo šolo jih ima 15, fakulteto oziroma
visoko šolo jih ima 31, izobrazbo z zaključeno specializacijo ali magisterijem ima 12
podjetnikov, dva respondenta pa na vprašanje nista odgovorila.
Največkrat nismo dobili odgovora na vprašanji, kjer smo podjetnike povprašali o
razlogih, ki so jih navedli na to, da so se odločili za podjetnika, in kdaj so podjetje
ustanovili – gre za 33 oziroma 32 primerov.
Sicer pa smo dobili slednje informacije: le v treh primerih je bil vzrok za
podjetništvo brezposelnost, v osmih primerih je bil vzrok nezadovoljstvo v sluţbi, v
šestih primerih so navedli kot vzrok zaznavanje trţne niše, trikrat so navedli kot vzrok
moţnost pridobitve sredstev za MSP iz strukturnih skladov EU in največkrat, kar v
petindvajset primerih so navedli, da so se za podjetništvo odločili zaradi izziva –
izkoristiti priloţnost, ki jo podjetništvo nudi. Preostali so navedli: dvakrat nasledstvo
oziroma nadaljevanje obrti in dvakrat drugo.
Na vprašanje »Kdaj ste podjetje ustanovili?« smo dobili naslednje odgovore: v
desetih primerih je bilo to po končani poklicni oziroma srednji šoli in v petih primerih
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po končani visoki šoli oziroma fakulteti. V petih primerih so podjetje ustanovili po
opravljenem pripravništvu in v 30-ih primerih po določenem obdobju dela drugje. Kot
ţe navedeno, na to vprašanje ni odgovorilo 32 respondentov.
Kar 56 ali 68,3 odstotke lastnikov podjetij oziroma managerjev je moških, ţensk je
22 ali 26,8 odstotkov, na vprašanje niso odgovorili štirje ali 4,9 odstotkov vprašanih.
Starostno strukturo podjetnikov – lastnikov oziroma managerjev prikazujemo v
tabeli 5.19.
Tabela 5.19 Starostna struktura podjetnikov
20–24 let
25– 29 let
30–34 let
35–39 let
40–44 let
45–49 let
50–54 let
55–59 let
60 let in več
ni odgovorilo
skupaj

Frekvenca
1
10
13
14
9
11
10
9
1
4
82

Odstotni deleţ
1
12
16
17
11
14
12
11
1
5
100

Mlajših od 30 let je 11 ali 13,4 odstotke podjetnikov. Največ – 27 podjetnikov ali
32,9 odstotkov je bilo v času anketiranja starih med 30 in 40 let, 20 jih je bilo starih
med 40 in 50 let, 19 med 50 in 60 let in le eden več kot 60 let.
Predstavitev izkušenj respondentov s pridobivanjem sredstev strukturnih skladov
Najprej smo respondente prosili, da z njihovega zornega kota ocenijo če zanje in
njihovo podjetje drţijo ali ne drţijo trditve navedene v sliki 5.11, povezane s črpanjem
sredstev EU.
Respondenti so trditev ocenili na lestvici od 1 (za nas to popolnoma ne drţi) do 5
(za nas to popolnoma drţi). Na sliki 5.13 predstavljamo povprečne vrednosti.
Iz rezultatov vidimo, da podjetja in podjetniki bistveno bolje poznajo moţnost
pridobivanja sredstev EU iz strukturnih skladov (4,0) v primerjavi z moţnostjo
pridobitve sredstev komunitarnih programov (2,4). Z oceno 2,1, kar je relativno slabo a
pričakovano, so respondenti ocenili poznavanje Enotnega programskega dokumenta.
Najboljšo oceno, tj. povprečno vrednost 4,1, smo dobili pri odgovoru na trditev o prijavi
na razpise za sredstva iz strukturnih skladov, kar ne preseneča, saj so bili vsi
respondenti prejemniki teh sredstev. Enako kot pri poznavanju moţnosti pridobivanja
sredstev iz komunitarnih programov je tudi število tistih, ki so se prijavili na razpise
komunitarnih programov, nizko s povprečno vrednostjo 1,5. Odgovori na zadnji dve
trditvi nakazujejo, da bodo podjetja kandidirala na razpise skladov tudi v naslednji
finančni perspektivi in da na osnovi izkušenj več podjetij in podjetnikov razmišlja o
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tem, da bi se poleg sredstev iz strukturnih skladov potegovali tudi za sredstva
centraliziranih komunitarnih programov.
Slika 5.13

Ocena trditev, ki so povezane s črpanjem sredstev EU

S pomočjo Spearmanovega koeficienta korelacije rangov smo preverili povezanost
prve in šeste trditve na sliki 5.13 in na osnovi rezultata (r=0,52, pri p<0,01) lahko
potrdimo, da bolj ko podjetja poznajo moţnost pridobivanja sredstev EU iz strukturnih
skladov, v večji meri se nameravajo tudi v prihodnje prijaviti na razpise za pridobivanje
teh sredstev.
Enaka oziroma nekoliko niţja povezanost velja tudi med drugo in sedmo trditvijo,
ki govorita o poznavanju komunitarnih programov in prijavah nanje (r= 0,49, pri
p<0,01).
Na vprašanje »Kolikokrat ste ţe kandidirali na razpisih za sredstva strukturnih
skladov, ki jih sofinancira EU?« smo dobili odgovore, ki jih predstavljamo v tabeli 5.20.
Iz navedenih rezultatov vidimo, da je le tretjina respondentov takih, ki so se na razpis za
sredstva strukturnih skladov, ki jih sofinancira EU prijavili prvič, vsi ostali so
kandidirali ţe dvakrat, trikrat ali večkrat.
Tabela 5.20 Kandidiranje na razpise za sredstva strukturnih skladov
enkrat
dvakrat
trikrat ali več
skupaj

Frekvenca
27
29
26
82
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Odstotni deleţ
33
35
32
100
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Na vprašanje, povezano s prijavo na razpis: »Ali ste dokumentacijo za prijavo na
razpis izdelali sami?« so nam respondenti v 41 primerih oziroma 50-odstotno
odgovorili, da so celotno prijavo izdelali sami, šestnajstim ali 20 odstotkom
respondentov so pomagali drugi podjetniki oziroma prijatelji in le petindvajset ali 30
odstotkov jih je za pomoč najelo zunanjo institucijo.
Če primerjamo rezultate na predhodno predstavljeni vprašanji, lahko zaključimo, da
podjetniki s prakso pridobivajo znanja, ki so potrebna za izdelavo prijav na razpis, saj je
število enkrat prijavljenih na razpis celo večje od tistih, ki so potrebovali pomoč
zunanje institucije.
Tisti respondenti, ki zunanjo pomoč pri prijavi na razpise potrebujejo, kot vzrok
enajstkrat navajajo pomanjkanje znanj v podjetju, desetkrat pomanjkanje časa in na
tretjem mestu je za podjetnike vzrok preobseţna oziroma prezahtevna dokumentacija, ki
jo je treba predloţiti ob prijavi na razpis za sredstva pomoči.
Na vprašanje »Ali bi projekt – investicijo izvedli tudi v primeru, ko ne bi prejeli
sredstev pomoči EU?« smo dobili presenetljive rezultate, in sicer je pritrdilno
odgovorilo kar 55 respondentov ali 67 odstotkov, negativno 26 in eden vzdrţan.
Presenetljiv odgovor je z vidika izvedbe samega razpisa, saj EU zasleduje cilj in zahteva
od drţav članic, da se sredstva pomoči namenjajo za projekte, brez katerih ne bi bili
realizirani.
Glede na to, da so razpisi praviloma omejevali višino pomoči na 55 odstotkov
vrednosti projekta oziroma 50 odstotkov v Osrednjeslovenski regiji, smo respondentom
zastavili posebno vprašanje »Kolikšen odstotek sredstev za projekt – investicijo, ki je
bila sofinancirana tudi s sredstvi EU, ste pokrili z lastnimi sredstvi?« Dobili smo
odgovore, ki jih prikazujemo v tabeli 5.21 in nam povedo, da je le 13 respondentov ali
16 odstotkov moralo za izvedbo projekta najeti dodatne tuje vire za razliko med lastnimi
viri in dobljeno pomočjo. Prikaz v tabeli 5.21 govori o relativno visokem deleţu lastnih
sredstev, s katerimi so razpolagali prejemniki pomoči, in dodatno pojasnjuje dobljene
odgovore na vprašanje v zvezi z izvedbo projekta v primeru, da ne bi dobili pomoči
strukturnih skladov.
Tabela 5.21 Lastni deleţ sredstev
manj kot 30 %
30 do 40 %
40 do 50 %
50 do 60 %
več kot 60 %
skupaj

Frekvenca
4
9
27
27
15
82

Odstotni deleţ
5
11
33
33
18
100

Posebej smo preverili povezanost med odgovori na to vprašanje in odgovori na
vprašanje, če bi investicijo izvedli tudi v primeru, ko ne bi prejeli sredstev pomoči, ter
na podlagi Hi kvadrat preizkusa ugotovili, da povezanosti med njima ni. Povezanosti ni
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niti z odgovori na trditev »Projekt, ki je bil pri nas sofinanciran s sredstvi EU, ţe daje
pozitivne učinke poslovanja«
Respondentom smo ponudili naslednje trditve in jih prosili, da jih z njihovega
zornega kota ocenijo z lestvico od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam)
o ključnih razlogih, zakaj se podjetja v večjem obsegu ne odločajo za kandidiranje na
razpisih za evropska strukturna sredstva. Dobili smo odgovore, ki jih kot povprečno
vrednost lestvice prikazujemo na sliki 5.14.
Slika 5.14

Razlogi za abstinenco podjetnikov pri razpisih za sredstva EU

Najpogostejša razloga, da se podjetja v večjem obsegu ne odločajo za kandidiranje
na razpisih za evropska strukturna sredstva, sta po mnenju respondentov v tem, da imajo
podjetja premalo znanja o načinih črpanja in da je razpisna dokumentacija preobseţna
(3,7). Sledijo razlogi: razpisi so prezahtevni (3,6); podjetja nimajo dovolj pomoči
podpornih institucij za podjetništvo, zbornic in ministrstev (3,5) ter podjetja nimajo
dovolj informacij o razpisih in razpisana merila so sicer jasno določena, vendar ne
omogočajo izračuna, koliko točk bo prejel projekt (3,2). Razlog, da podjetja za
moţnosti črpanja sploh ne vedo, so respondenti ocenili pod srednjo vrednostjo, kar kaţe
na to, da respondenti menijo, da je ta trditev najmanj verjetna.
S pomočjo faktorske analize smo vseh osem trditev iz slike 5.14 obdelali in jih na
podlagi analize glavnih komponent zdruţili v tri dimenzije ali faktorje, ki so povprečje
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pripadajočih spremenljivk (za te spremenljivke rečemo, da so Likertovega tipa).
Spremenljivke smo poimenovali glede na vsebino faktorjev »Preveliki vloţki« in
»Pomanjkanje podpore institucij«, ki sta s povprečno oceno 3,5 najvišje ocenjeni. Za
malenkost niţje s povprečno oceno 3,3 je ocenjena dimenzija »Pomanjkanje znanja«.
V nadaljevanju smo analizirali povezanost faktorjev, ki pojasnjujejo vzroke za
abstinenco oz. manjše odločanje podjetij za kandidiranje na razpisih za evropska
strukturna sredstva, z odgovori na trditve, da poznajo moţnosti pridobivanja sredstev
EU iz strukturnih skladov, moţnost pridobivanja sredstev EU iz komunitarnih
programov in poznajo EPD. Edina statistično značilna korelacija pri 5-odstotnem
tveganju je med faktorjem »pomanjkanje znanja« in poznavanjem EPD: bolj ko podjetja
poznajo ta dokument, v manjši meri menijo, da je za slabše pridobivanje ali
nepridobivanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov krivo pomanjkanje znanja (r =
-0,224, pri p=0,05). Poznavanje programskega dokumenta je po tej raziskavi torej eden
izmed pomembnih dejavnikov za pridobivanje sredstev.
Na zaključku sklopa vprašanj o izkušnjah respondentov s pridobivanjem sredstev
strukturnih skladov smo jih povprašali še, kako ocenjujejo slovenski model pridobivanja
sredstev strukturnih skladov, in dobili naslednje odgovore. Kot odličnega ga ni ocenil
nihče, kot zelo dobrega ga je ocenilo 6 in kot dobrega 50 respondentov. Da je model
slab, je prepričanih 24 respondentov, medtem ko nihče ni izbral ponujene moţnosti, da
modela ne more oceniti, ker ga ne pozna. Skupno slovenski model pridobivanja sredstev
kot dober ocenjuje 70 odstotkov respondentov pri N=80.
Na dodatno vprašanje »Ali po vašem mnenju slovenski model pridobivanja sredstev
strukturnih skladov omogoča vsem potencialnim prijaviteljem enake moţnosti in je
dovolj pregleden?« smo dobili le 22 ali 26,8 odstotkov pozitivnih odgovorov in kar 58
ali 70,7 odstotka negativnih.
Predstavitev poznavanja podpornega okolja za podjetništvo
Ta sklop vprašanj smo razdelili na tri podsklope, in sicer:




poznavanje in izkoriščanje storitev tehnoloških parkov;
poznavanje JAPTI in njenih podpornih storitev ter
izkušnje s SPS in poznavanjem njihovih produktov, namenjenih podjetnikom
in podjetništvu.

V zvezi s podpornim okoljem tehnoloških parkov nas je zanimalo, če v bliţini do
30 km od sedeţa podjetja respondenta deluje tehnološki park. Pozitivno je na vprašanje
odgovorilo 44 respondentov ali 55 odstotkov vprašanih, kar prikazujemo na tabeli 5.22.
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Tabela 5.22 Bliţina tehnološkega parka do 30 km od sedeţa podjetja
Da
Ne
Ne vem
Skupaj

Frekvenca
44
36
0
80

Odstotni deleţ
55
45
0
100

Na dodatno vprašanje » V kolikšni meri uporabljate storitve tehnološkega parka?«
so tisti, ki ţivijo v oddaljenosti do 30 km, odgovorili 27-krat ali v 55 odstotkih, da
nikoli. Redko storitve tehnološkega parka uporablja 11 ali 22 odstotkov respondentov,
enako število vprašanih je odgovorilo, da storitve tehnološkega parka uporablja pogosto
pri N=49.
Preverili smo povezanost med pogostostjo uporabe storitev tehnološkega parka in
geografsko oddaljenostjo podjetja od te institucije s Kullbackovim preizkusom
(Likelihood Ratio) oziroma razmerjem verjetij, ki je manj restriktiven preizkus kot Hi
kvadrat, saj slednji zahteva, da nobena od celic nima pričakovane vrednosti, manjše od
5. Vrednost te statistike znaša 7,8 pri tveganju manjšem kot 5 odstotkov, s čimer je moč
potrditi povezanost med spremenljivkama. Podrobnejša analiza pokaţe tudi, da so med
uporabniki storitev tehnološkega parka le tista podjetja, ki so v radiju 30 km od te
institucije. Nobeno od podjetij, ki je bolj oddaljeno, teh storitev ne uporablja.
Nadalje smo preverili povezanost med geografsko oddaljenostjo sedeţa podjetja od
tehnološkega parka in številom kandidatur na razpisih za sredstva strukturnih skladov
ter ugotovili, da ni povezanosti oziroma jo lahko potrdimo le pri manj kot 10-odstotnem
tveganju (Hi kvadrat=4,7 pri p<0,1), čeprav je iz kontingenčne tabele razvidno, da je
med podjetji, ki imajo sedeţ v oddaljenosti 30 km ali manj, 45,9 % takih, ki so se
prijavila vsaj trikrat, medtem ko znaša ta deleţ med podjetji, ki so bolj oddaljena od
tehnološkega parka, le 19,4 %.
Tudi povezanost med samostojnostjo pri prijavi razpisne dokumentacije in
geografsko oddaljenostjo sedeţa podjetja od tehnološkega parka je na meji statistične
značilnosti (Hi kvadrat=5,1 pri p<0,1). Najbolj očitna razlika med skupino podjetij, ki
imajo sedeţ v radiju 30 km od tehnološkega parka in podjetji, ki so bolj oddaljena, je v
tem, da je deleţ med podjetji, ki so bliţje parku in so sama izdelala celotno prijavo
61,4 %, medtem ko znaša ta deleţ med bolj oddaljenimi podjetji zgolj 36,1 %.
Na vprašanje »Kako dobro poznate JAPTI in njene podporne storitve?« smo dobili
odgovore, ki jih predstavljamo v tabeli 5.23 in nam povedo, da kar 42 respondentov ali
53 odstotkov JAPTI slabo pozna oziroma je sploh ne pozna. Dobro javno agencijo
pozna 27 vprašanih ali 34 odstotkov, zelo dobro oziroma odlično pa jo pozna le 11
respondentov ali 14 odstotkov tistih, ki so na vprašanje odgovorili.
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Tabela 5.23 Ocena poznavanja JAPTI in njenih storitev
Odlično poznam
Zelo dobro poznam
Dobro poznam
Slabo poznam
Ne poznam
Skupaj

Frekvenca
5
6
27
28
14
80

Odstotni deleţ
6
8
34
35
18
100

Pri vprašanju »Kakšne so Vaše izkušnje s podpornimi storitvami JAPTI?« so vsi
respondenti, ki so na vprašanje odgovorili, ocenili izkušnje kot zelo dobre oziroma v 6
primerih kot odlične.
Navedene odgovore smo primerjali s poznavanjem moţnosti pridobivanja sredstev
EU in poznavanjem EPD ter ugotovili, da med njima ni povezanosti.
V zvezi s poznavanjem podpornih storitev JAPTI smo respondente prosili, da nam
le-te ocenijo na lestvici od 1 (jih ne poznam) do 5 (odlično poznam). Rezultate
odgovorov prikazujemo na sliki 5.15.
Slika 5.15

Poznavanje JAPTI in njenih podpornih storitev

Na to vprašanje je odgovorilo 65 respondentov in rezultati kaţejo presenetljivo
slabo poznavanje podpornih storitev JAPTI, saj so vse ocenjene pod srednjo vrednostjo
lestvice (3). Odgovore smo z analizo glavnih komponent zdruţili v eno dimenzijo in
dobili povprečno oceno dimenzije 2,3.
Primerjali smo odgovore o poznavanju JAPTI in njenih podpornih storitev ter
ugotovili pozitivno povezanost med njimi (r=0,632, pri p<0,01).
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Preverili smo tudi odgovore o poznavanju podpornih storitev JAPTI v primerjavi s
številom kandidatur na razpisih za sredstva EU ter ugotovili, da med njimi ni povezave.
Pri primerjavi odgovorov o poznavanju JAPTI v primerjavi z odgovori o
samostojni izdelavi prijave na razpis smo prišli do naslednjih rezultatov.
Poznavanje podpornih storitev JAPTI je največje v tistih podjetjih, ki so celotno
prijavo na razpis izdelali sami, najslabše pa v podjetjih, ki so za razpisno dokumentacijo
najeli zunanjo institucijo (r=-0,255, p<0,05). Povzamemo lahko, da večje ko je
poznavanje podpornih storitev JAPTI, bolj samostojna so podjetja.
Analiza variance – F test je na meji statistične značilnosti (F=3,02, p=0,056).
Največje poznavanje podpornih storitev JAPTI imajo tisti, ki so prijavo izdelali sami
(aritmetična sredina =2,5), sledijo tista podjetja, ki so imela pomoč drugih podjetnikov
in prijateljev (2,4), najmanjše poznavanje pa imajo podjetniki, ki so za to zaprosili
zunanjo institucijo (1,9).
Na podlagi vrednosti Hi kvadrata (3,6 pri p>0,1) ne moremo potrditi povezanosti
med poznavanjem JAPTI in samostojnostjo pri pripravi razpisne dokumentacije.
Ţeleli smo statistično primerjati odgovore o poznavanju JAPTI v povezavi z regijo
iz katere prihajajo respondenti, vendar je v posameznih regijah premalo enot, da bi
lahko potrdili povezanost. Zato na sliki 5.16 prikazujemo odstotne deleţe tistih, ki
JAPTI dobro poznajo in tistih, ki JAPTI poznajo slabo ali sploh ne.
Slika 5.16

Poznavanje JAPTI glede na regijo v odstotkih

Primerjali smo odgovore v povezavi s poznavanjem storitev JAPTI in odgovore o
poznavanju slovenskega modela pridobivanja sredstev EU ter ugotovili, da poznavanje
podpornih storitev JAPTI ni povezano z oceno slovenskega modela pridobivanja
sredstev strukturnih skladov.
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Na podlagi t-preizkusa tudi ne moremo potrditi, da se aritmetična sredina ocene
poznavanja JAPTI statistično značilno razlikuje glede na oceno slovenskega modela
pridobivanja sredstev strukturnih skladov.
Respondente smo povprašali tudi, če so uporabili oziroma izkoristili moţnost ene
najpogosteje uporabljenih podpornih storitev JAPTI – vavčerskega sistema svetovanja,
na katerega je bilo moţno odgovoriti z več negativnimi odgovori, kar so izkoristili štirje
respondenti in smo tako dobili 86 odgovorov, ki jih predstavljamo v tabeli 5.24.
Odstotne deleţe prikazane v tabeli smo glede na navedeno računali na N=82.
Odgovorov kot takih ne bomo komentirali, saj sami po sebi povedo dovolj.
Tabela 5.24 Izkoriščanje moţnosti vavčerskega svetovanja
Da
Ne, ker ne poznamo vavčerskega sistema svetovanja
Nismo izkoristili pomoči, ker svetovalcem ne
zaupamo
Nismo izkoristili pomoči, ker je treba preveč
sofinancirati in je predrago
Nismo izkoristili pomoči, ker je ne potrebujemo

Frekvenca
35
22
5

Odstotni deleţ
43
27
6

11

13

13

16

V nadaljevanju predstavljamo še odgovore respondentov na vprašanja povezana s
SPS. Naj spomnimo, da so vsi, ki so odgovarjali na ta vprašanja prejeli evropska
sredstva pomoči preko te institucije.
Na vprašanje »Kako dobro poznate SPS in njegove dejavnosti?« na katerega je
odgovorilo 79 vprašanih, je le 13 ali 16 odstotkov respondentov odgovorilo, da SPS
odlično poznajo, zelo dobro ga pozna nadaljnjih 11 ali 14 odstotkov in dobro ga pozna
42 ali 53 odstotkov. Slabo SPS pozna 11 respondentov ali 14 odstotkov. Dva
respondenta ali 3 odstotki vprašanih SPS sploh ne pozna.
Vse, ki so na to vprašanje odgovorili, da poznajo SPS ne glede kako dobro, smo
prosili, da odgovorijo tudi na vprašanje »Kakšne so Vaše izkušnje s produkti, ki jih nudi
SPS?« ter dobili odgovore, ki jih prikazujemo v tabeli 5.25.
Tabela 5.25 Izkušnje respondentov s produkti SPS
Odlične
Zelo dobre
Dobre
Slabe
Zelo slabe
Skupaj

Frekvenca
8
28
35
4
1
76

Odstotni deleţ
11
37
46
5
1
100

Tudi odgovore na to vprašanje smo primerjali z odgovori na vprašanje o
poznavanju moţnosti pridobivanja sredstev EU iz strukturnih skladov in na podlagi
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Spearmanovega koeficienta korelacije rangov lahko potrdimo, da večje ko je
poznavanje SPS, večje je tudi poznavanje moţnosti pridobivanja sredstev EU iz
Strukturnih skladov (r= 0,436 pri p<0,1).
V ţelji pridobiti informacijo, kako dobro respondenti poznajo SPS oziroma njihove
produkte, smo jih prosili, da jih ocenijo na lestvici od 1 (jih ne poznam) do 5 (odlično
poznam). Rezultate odgovorov prikazujemo na sliki 5.17.
Slika 5.17

Poznavanje produktov SPS

Pričakovano respondenti najbolje poznajo produkt P4 s povprečno vrednostjo 3,9.
V okviru tega produkta so bila dodeljena sredstva pomoči, ki so predmet te raziskave.
Respondenti so pri oceni tega produkta le petkrat navedli, da produkt slabo poznajo, in
enkrat, da ga sploh ne poznajo.
Vse ostale produkte so respondenti ocenili pod srednjo vrednostjo, kar jasno pove,
da druge produkte SPS respondenti slabo poznajo. Če pogledamo konkretno, so pri P1
kar 32-krat navedli, da produkt slabo poznajo ali ga sploh ne poznajo. Za produkt P2 so
moţnosti slabo poznam oziroma ne poznam navedli 39-krat. Pri produktu P3 so enako
oceno navedli 44-krat in za P5 kar 56-krat.
Z nadaljnjimi obdelavami podatkov smo prišli do naslednjih ugotovitev. Tista
podjetja, ki dobro poznajo SPS, tudi dobro poznajo produkt P1 (r=0,38 pri p<0,01),
produkt P2 (r=0,41 pri p<0,01), produkt P3 (r=0,37 pri p<0,01), produkt P4, ki je
predmet raziskave, pričakovano (r=0,65 pri p<0,01) in produkt P5 (r=0,3 pri p<0,01).
Poznavanja produkta P4 in SPS sta medsebojno najbolj povezana.
Podjetja, ki bolje poznajo SPS, so večkrat kandidirala na razpisih za sredstva
strukturnih skladov (r=0,29 pri p<0,01).
Pri iskanju povezanosti med poznavanjem produktov SPS in poznavanjem
slovenskega modela pridobivanja sredstev EU smo presenečeni ugotovili povezanost le
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pri produktu P5 (r=2,42 pri p<0,05). Ocena slovenskega modela pridobivanja sredstev
ni povezana s poznavanjem ostalih produktov SPS.
Med poznavanjem SPS in samostojnostjo pri pripravi dokumentacije za prijavo na
razpis ni povezanosti.
Poznavanje SPS v povezavi z regijo, iz katere prihajajo respondenti, iz ţe
navedenega razloga prikazujemo grafično na sliki 5.18 v odstotnih deleţih tistih, ki SPS
dobro poznajo (odlično, zelo dobro in dobro) oziroma slabo poznajo ( slabo in ne
poznam) pri N=78, ker je na vprašanje v kateri regiji je sedeţ vašega podjetja
odgovorilo 78, o poznavanju SPS pa 79 respondentov.
Slika 5.18

Poznavanje SPS glede na regijo v odstotkih

Odstotni deleţi, prikazani na sliki 5.18, presenetljivo kaţejo na to, da je največje
nepoznavanje SPS v regijah, iz katerih prihaja največ prejemnikov pomoči EU,
vključenih v to raziskavo, kar smo pokazali na sliki 5.18. Izjema med njimi je le
Gorenjska regija.
Na koncu prvega – vsebinskega dela vprašalnika smo respondente prosili, da
ocenijo trditve, povezane z vplivom sredstev pomoči Evropske unije na njihovo podjetje
oziroma splošno na podjetja, ki so jih ocenjevali na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam)
do 5 (popolnoma se strinjam). Rezultate ocen predstavljamo na sliki 5.19, kjer vidimo,
da je najvišjo povprečno vrednost 3,9 dobila trditev »Projekt, ki je bil pri nas
sofinanciran s sredstvi EU ţe daje pozitivne učinke poslovanja«, s katero se od 77.
respondentov, ki so odgovorili na to vprašanje, 35 popolnima strinja, 23 se jih zelo
strinja, en respondent pa se sploh ne strinja.
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Slika 5.19

Ocena trditev o vplivu sredstev pomoči EU

Z oceno 3,5 je na drugem mestu trditev, da večina slovenskih podjetnikov do EU
sredstev pomoči pride zelo teţko. S to trditvijo se od 80-ih respondentov, ki so
odgovorili, 18 popolnima strinja, 20 se jih zelo strinja, noben respondent pa se s
trditvijo sploh ne strinja.
Sledita dve trditvi z enako oceno 3,4: »Sredstva EU bistveno prispevajo k razvoju
podjetništva v Sloveniji« s katero se 24 respondentov popolnoma strinja, 17 zelo strinja
in trije sploh ne strinjajo; ter trditev »Internacionalizacija slovenskih podjetij se je z
vključitvijo Slovenije v EU bistveno povečala«, s katero se jih 20 popolnima strinja, 16
zelo strinja in trije sploh ne strinjajo.
Zadnja trditev z oceno nad srednjo vrednostjo 3,3 je: »S pridobitvijo nepovratnih
sredstev EU je naše podjetje pridobilo prednost pred drugimi podjetji na trgu«. Z njo se
23 respondentov popolnima strinja, 19 zelo strinja in 4 sploh ne strinjajo.
Trditve: »Podjetniki imajo o projektih, ki jih sofinancira EU, dovolj informacij«,
»Podatki o dodeljenih pomočeh EU v Sloveniji so popolnoma pregledni in na voljo
vsem zainteresiranim« in »Brez sredstev pomoči EU, namenjenih podjetniškemu
sektorju, bi bilo v Sloveniji veliko manj novih podjetij«, ki so ocenjene z oceno 2,6
oziroma 2,5, so respondenti ocenili: popolnoma se strinjam med 4 in 6-krat, zelo se
strinjam med 7 in 12-krat ter sploh se ne strinjam med 10 in 13 krat.
5.3.3 Temeljne ugotovitve anketne raziskave
V tem raziskovalnem delu naloge smo zapisali, da so podatki z izjemami nestabilni
in kot taki neprimerni za zahtevnejše analize, kar smo preverili s Cronbachovim alpha
testom. Ţe brez tega testa lahko vidimo, da so nekateri respondenti k odgovarjanju na
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vprašalnik pristopili neodgovorno, saj je kar 8 odstotkov prejemnikov sredstev
odgovorilo, da »zanje popolnoma ne drţi« trditev »Na razpise Strukturnih skladov
obdobja 2000–2006 smo se prijavili«.
Kljub temu pa smo z anketno raziskavo dobili nekaj informacij, ki nam pomagajo
pri zaključevanju celotne raziskave. V zvezi z izkušnjami, ki jih imajo respondenti s
pridobivanjem sredstev strukturnih skladov ugotavljamo naslednje:













Več kot dve tretjini vprašanih se je na razpise za nepovratna sredstva EU
strukturnih skladov prijavilo več kot enkrat in se bodo na nove razpise
večinoma ponovno prijavili.
Večina respondentov komunitarne programe pomoči praviloma zelo slabo
pozna in so se redki prijavili nanje.
Več kot 50 odstotkov vprašanih slabo pozna EPD ali ga sploh ne pozna.
Polovica vprašanih je prijavo na razpis izdelala sama brez tuje pomoči;
preostali tega niso storili sami zaradi pomanjkanja časa in znanja.
Več kot dve tretjini vprašanih bi investicijo izvedlo kljub temu, da ne bi prejeli
sredstev pomoči EU in več kot 50 odstotkov vprašanih bi k investiciji
prispevalo več kot 50 odstotkov lastnih sredstev.
Vprašani menijo, da je vzrok za opustitev prijave drugih podjetnikov na razpise
za sredstva EU v preobseţni dokumentaciji in prezahtevnih razpisih ter imajo
premalo znanja o načinih črpanja in informacij o razpisih.
Respondenti dvotretjinsko ocenjujejo slovenski model pridobivanja sredstev
strukturnih skladov kot dober (nihče ga ne oceni kot odličen ali zelo dober) in
tretjina njih kot slab.
90 odstotkov vprašanih meni,
 da sofinancirani projekti ţe dajejo pozitivne učinke poslovanja;
 da je s sofinanciranimi projekti njihovo podjetje pridobilo konkurenčno
prednost na trgu;
 da sredstva EU bistveno prispevajo k razvoju podjetništva v Sloveniji;
 da večina slovenskih podjetnikov do sredstev EU pride zelo teţko;
 da bi brez sredstev pomoči EU, namenjenih podjetništvu bilo v Sloveniji
veliko manj novih podjetij in
 da se je internacionalizacija slovenskih podjetij z vključitvijo v EU bistveno
povečala.

O podpornem okolju za podjetništvo (tehnološki parki, JSPTI in SPS) smo na
osnovi odgovorov na konkretna vprašanja ugotovili:


V polovici primerov v njihovi okolici do 30 km deluje tehnološki park, ki pa ga
55 odstotkov respondentov ne uporablja nikoli, pogosto pa le 22 odstotkov
vprašanih.
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46 odstotkov podjetij, ki so se na razpise prijavila trikrat in večkrat, ima svoj
sedeţ v bliţini tehnološkega parka; podjetij izven radija 30 km je le 19
odstotkov.
Podjetja, ki delujejo v bliţini tehnološkega parka, prijave na razpise v večji
meri izdelajo sama.
Agencijo JAPTI in njene storitve menda dobro pozna 39 ali 49 odstotkov
vprašanih, slabo ali ne pozna pa jih 41 ali 51 odstotkov, kar je v nasprotju z
odgovori o zadovoljstvu s storitvami JAPTI, saj kar 62 respondentov meni da
storitve JAPTI pozna zelo dobro, 6 jih pozna odlično, 14 vprašanih pa na
vprašanje ni odgovorilo.
Ob odgovorih o konkretnem poznavanju posameznih storitev JAPTI
ugotavljamo, da vprašani več kot polovično vseh storitev sploh ne poznajo ali
jih slabo poznajo.
Le 42 odstotkov vseh vprašanih je izkoristilo storitev vavčerskega svetovanja,
ki je bilo tudi sofinancirano s sredstvi EU.
Med poznavanjem JAPTI in številom kandidatur na razpise ter samostojnostjo
pri izdelavi prijave na razpis ni povezanosti.
Respondenti bolj kot JAPTI poznajo SPS, vendar ugotavljamo, da produktov
razen P4, ki jih nudi podjetniškemu sektorju, slabo oziroma sploh ne poznajo.
Večje ko je poznavanje SPS, večje je tudi poznavanje moţnosti pridobitve
sredstev EU iz strukturnih skladov.
Povezanosti med poznavanjem SPS in samostojnostjo pri pripravi prijave na
razpis nismo našli.

Splošne ugotovitve o sodelujočih v raziskavi so:










Prejemnike sredstev pomoči pri uspešnosti njihovega poslovanja najbolj
omejuje pomanjkanje ustreznih kadrov, poslovno okolje in pomanjkanje lastnih
sredstev.
Prejemniki pomoči EU so praviloma oziroma 80-odstotno organizirani kot
druţba z omejeno odgovornostjo; v polovici primerov je njihova osnovna
dejavnost proizvodnja.
85 odstotkov podjetij prejemnikov sredstev pomoči je delovalo ţe pred
vstopom Slovenije v EU.
Tri četrtine sodelujočih v raziskavi ima lastno razvojno sluţbo, sektor ali
oddelek in praviloma slabo ali sploh ne sodelujejo z zunanjimi razvojnimi
institucijami.
80 odstotkov podjetij ustvarja prihodke tudi na tujih trgih in 38 odstotkov je
takih, ki na tujih trgih ustvarijo več kot 50 odstotkov prihodkov.
Več kot polovica respondentov ima sedeţ svojega podjetja v kraju, ki ima manj
kot 10.000 prebivalcev.
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55 odstotkov vseh prejemnikov pomoči je iz štirih regij severovzhodne
Slovenije, kjer je tudi sedeţ razdeljevalca sredstev strukturnih skladov SPS.
Lastništvo podjetij, prejemnikov sredstev strukturnih skladov, je v domači, tj.
slovenski, lasti.
Lastniki oziroma managerji imajo v treh četrtinah primerov več kot
srednješolsko izobrazbo in je njihova povprečna starost nekaj nad 40 let.

5.4 Prispevek raziskave
Tako teoretični kot raziskovalni del magistrske naloge »Vpliv sredstev Evropske
unije na podjetništvo v Sloveniji« je po našem mišljenju in prepričanju prva tovrstna
raziskava, saj podobne raziskave nismo našli niti v Sloveniji niti kjerkoli drugje.
Kljub temu, da je v strokovni, predvsem tuji literaturi, ţe veliko napisanega o
pomočeh podjetništvu in njihovem vplivu na konkurenco, smo prepričani, da je to
vprašanje zanimivo za obravnavo tudi iz drugih zornih kotov. Pričujoča raziskava je
svojstven prispevek, ki daje določene osnove, na temelju katerih je moţno razpravljati o
vprašanju učinkovitosti dodeljenih pomoči podjetniškemu sektorju, izbiri instrumentov
pomoči in še o čem v strogo strokovnih in znanstvenih krogih.
Prav tako je ta raziskava svojstven metodološki poizkus pristopa k ugotavljanju in
merjenju učinkovitosti ter vpliva dodeljenih drţavnih pomoči na podjetniški sektor in
posledično na splošne merljive pokazatelje druţbene blaginje. Ne delamo si utvar, da je
pričujoči način raziskave edini moţni način, smo pa prepričani, da prispeva svoj deleţ
tudi na tem področju in daje, če nič drugega, vsaj osnovo za razpravo o njeni ustreznosti
ter kvaliteti. Vsekakor je tudi osnova za njeno morebitno nadgradnjo in nadaljnjo
uporabo ter kot taka prispeva k razvoju stroke.
Svojstven prispevek raziskave so tudi njene ugotovitve, ki lahko predstavljajo
izhodišče za nadaljnja bolj kompleksna raziskovanja in primerjave.
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Podjetništvo se je skozi zgodovinski razvoj izoblikovalo v gonilno, celo
»revolucionarno«, silo napredka, kar mu priznavajo tako ekonomski teoretiki kot tudi
širša druţba. Posledično drţave praviloma spodbujajo podjetništvo in podjetnikom
namenjajo pomoči, saj nova nastajajoča podjetja v veliki meri prispevajo k razvoju in
napredku drţav ter vplivajo na blaginjo svojega okolja. V ta namen je EU v okviru
kohezijske politike razvila posebne instrumente, s katerimi v drţavah članicah pomaga
ustvarjati pogoje za skladen razvoj skupnosti tudi preko podjetništva in ustvarjanja
novih delovnih mest.
Te naloge smo se lotili z namenom, da s pomočjo raziskave in analize kritično
presodimo smotrnost ter učinkovitost dodeljenih sredstev pomoči EU, iz predpristopnih
virov in virov pomoči, namenjenih članicam, s posebnim poudarkom glede vpliva teh
sredstev na razvoj in rast slovenskega podjetniškega sektorja.
Za dosego namena te naloge smo zasledovali cilj raziskati in analizirati povezanost
med dodeljenimi sredstvi pomoči in rastjo – razvojem ter zaposlovanjem v slovenskem
podjetniškem sektorju. To smo izvedli s tremi raziskavami:






v prvi smo z deskriptivnim pristopom in komparativno metodo ter deduktivnim
sklepanjem raziskali, v kolikšni meri so sredstva predpristopnih pomoči
vplivala na rast podjetništva v Sloveniji;
v drugi smo s pomočjo sekundarnih virov, z analitičnim pristopom in
kvantitativnimi metodami ter deduktivnim sklepanjem raziskali, v kolikšni
meri so sredstva EU, namenjena članicam skupnosti, vplivala na rast in razvoj
podjetništva v Sloveniji;
v tretji pa smo z anketno raziskavo in vprašalnikom kot kvantitativnim
instrumentom raziskovanja pridobili podatke o prejemnikih sredstev in
njihovih izkušnjah s pridobivanjem sredstev iz strukturnih skladov ter njihove
ocene, povezane s vplivom sredstev pomoči Evropske unije.

Na osnovi izvedenih raziskav ugotavljamo, da smo dosegli namen in cilj tega dela
ter dobili rezultate in informacije, na osnovi katerih lahko potrdimo ali zavrţemo
zastavljeno temeljno hipotezo, ki se glasi: »Predpristopna pomoč in pomoč iz virov,
namenjenih članicam EU, ni bistveno prispevala k razvoju slovenskega podjetništva
oziroma k večanju in rasti MSP ter zaposlovanju.«
Iz ugotovite prve raziskave, v kateri smo ugotavljali, kakšen vpliv so imela sredstva
predpristopnih pomoči EU na podjetništvo v Sloveniji, lahko zaključimo, da je
vzpostavitev sistema VEM, ki je bil sofinanciran tudi s sredstvi predpristopne pomoči,
bistveno vplivala na skrajšanje, poenostavitev in pocenitev registracije oziroma
ustanovitve podjetja ter posledično na kakovost poslovnega in druţbenega okolja, ki je
prijazno podjetništvu in vpliva na konkurenčnost slovenskega podjetništva.
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Z raziskavo, predstavljeno v poglavju 5.1 in podpoglavjih, smo ugotovili, da so vse
predstavljene tuje raziskave zaznale spremembo v podjetniškem okolju Slovenije in jo
ocenile kot primer dobre prakse.
Nesporno ugotavljamo, da je vzpostavitev sistema VEM pozitivno vplivala na rast
števila s. p.-jev in novo registriranih podjetij ter posledično tudi na večje zaposlovanje.
Na osnovi navedenega lahko v določeni meri zavrnemo temeljno hipotezo v delu,
ki govori o vplivu predpristopne pomoči EU podjetniškemu sektorju Slovenije in o
njenem prispevku k razvoju slovenskega podjetništva oziroma k večanju in rasti MSP
ter zaposlovanju.
Z drugo raziskavo smo preverjali, če so sredstva strukturnih skladov, namenjena
članicam EU, vplivala na razvoj podjetništva v Sloveniji, kar smo izvedli z instrumenti
kvantitativnega raziskovanja, s katerimi smo iskali povezanost med prejetimi sredstvi
pomoči in poslovnimi rezultati prejemnikov le-teh.
Ugotovitve te raziskave nam povedo, da se je le 39,7 odstotkov prejetih sredstev
pomoči EU prelilo v pokazatelje oziroma informacije o uspešnosti poslovanja oziroma
poslovne rezultate prejemnikov pomoči.
Posebej moramo naglasiti, da smo z raziskavo ugotovili, da pomoč sploh ni vplivala
na dobiček in je vpliv na dodano vrednost zanemarljiv. Vpliv pa smo ugotovili oziroma
zaznali na pokazateljih, kot so: čisti prihodki od prodaje, sredstva in v manjši meri
dolgoročna sredstva ter kapital.
Ker vpliva na najpomembnejša pokazatelja oziroma informaciji o uspešnosti
poslovanja – dobiček in dodano vrednost – ni, oziroma skoraj ni, ne moremo potrditi, da
so donirana sredstva EU vplivala na kvalitativni razvoj opazovanih podjetij in
posledično na podjetništvo v Sloveniji. Zato zaključujemo, da sredstva subvencij v
opazovanem obdobju in okolju niso oziroma niso v zadostni meri pozitivno vplivala na
najvitalnejše poslovne rezultate podjetij ter posledično niso prispevala k povečanju
uspešnosti le-teh in k njihovemu kvalitativnemu razvoju. Pri tem se zavedamo dejstva,
da podjetja v fazi rasti praviloma ne izkazujejo dobička, saj vse pozitivne učinke
tekočega poslovanja namenijo nadaljnji rasti.
Kot smo navedli, so sredstva pomoči vendarle vplivala na pokazatelje rasti oziroma
na kvantitativne spremembe, tj. povečano učinkovitost podjetij, toda le v obsegu
predstavljenega deleţa.
Ko povzamemo vse navedeno, ne moremo mimo dejstva, da je po našem
prepričanju vsaka rast, ki na koncu nima svojega rezultata v dodani vrednosti in
dobičku, jalova rast.
V okviru te raziskave smo preverjali tudi povezanost med prejetimi sredstvi in
številom zaposlenih v opazovanih podjetjih ter ugotovili, da je povezanost med njima
sicer slaba, vendar obstaja.
Na osnovi vsega navedenega lahko zaključimo in ugotovimo, da smo z rezultati te
raziskave potrdili našo hipotezo, da sredstva pomoči iz virov, namenjenih članicam EU,
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niso bistveno prispevala k razvoju slovenskega podjetništva oziroma k rasti in razvoju
MSP ter zaposlovanja.
Z anketno raziskavo med prejemniki sredstev pomoči iz strukturnih skladov EU, ki
smo jo podrobneje predstavili v poglavju 5.3, smo ugotovili, da podjetniki relativno
dobro poznajo moţnosti pridobivanja pomoči iz strukturnih skladov in slabo iz
komunitarnih programov EU. Iz prejetih odgovorov je zaznati pomanjkanje poznavanja
temeljnih dokumentov tega področja in moţnosti pridobivanja pomoči na eni strani ter
prezahtevnost oziroma kompliciranost postopkov pridobivanja le-te na drugi strani.
Respondenti praviloma menijo, da je slovenski model pridobivanja sredstev
strukturnih skladov dober in sofinancirani projekti ţe prinašajo rezultate ter so s
pomočjo pridobili konkurenčno prednost, istočasno pa poudarjajo, da slovenski
podjetniki do EU sredstev pridejo zelo teţko.
Prepričani so tudi, da sredstva pomoči EU, namenjena podjetniškemu sektorju,
vplivajo na število novoustanovljenih podjetij in na internacionalizacijo slovenskega
podjetništva.
Glede poznavanja podpornega okolja, namenjenega podjetniškemu sektorju,
ugotavljamo, da podjetniki slabo poznajo njihove produkte in storitve ter jih premalo
uporabljajo. Na osnovi prejetih odgovorov in njihove analize ugotavljamo, da bliţina
tehnološkega parka od vseh podpornih institucij še najbolj pozitivno vpliva na podjetja
v njihovi bliţini, zato menimo, da bi to podporno okolje k razvoju slovenskega
podjetništva lahko bistveno več prispevalo.
Na osnovi prejetih odgovorov ugotavljamo, da se na razpise v večini primerov
prijavljajo podjetja z daljšo tradicijo, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in so organizirana
kot druţbe z omejeno odgovornostjo ter jih pri njihovem delovanju najbolj omejuje
pomanjkanje ustreznih kadrov, poslovno okolje in pomanjkanje lastnih sredstev.
Podjetja imajo praviloma tudi lasten razvoj, namenjen v največ primerih razvijanju
novih proizvodov, pri tem pa se ne posluţujejo pomoči domačih in tujih razvojnih
institucij.
Ne moremo niti mimo dejstva, da bi več kot dve tretjini vprašanih investicijo
izvedlo kljub temu, da ne bi prejeli sredstev pomoči EU, kar je samo po sebi dovolj
zgovoren podatek.
Ko na koncu zdruţimo vse navedene ugotovitve – kot uteţ upoštevamo višino
sredstev pomoči EU, ki so bila namenjena posameznim področjem, vključenim v
raziskavo – lahko potrdimo postavljeno temeljno hipotezo in ugotovimo, da
»»Predpristopna pomoč in pomoč iz virov, namenjenih članicam EU, ni bistveno
prispevala k razvoju slovenskega podjetništva oziroma k večanju in rasti MSP ter
zaposlovanju«.
Seveda se zavedamo, da je bilo v tej raziskavi opazovano zelo kratko časovno
obdobje in smo prepričani, da bi taka ali podobna raziskava čez pet let dala jasnejše
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rezultate in bolj relevanten odgovor na vprašanje, v kolikšni meri so sredstva pomoči
EU podjetništvu v Sloveniji vplivala na njegovo rast in razvoj.
6.1 Predlogi za prakso
Glede na to, da je v Sloveniji v zadnjem času podjetništvo zaradi t. i. »tajkunskih«
afer v druţbenem okolju veliko izgubilo in če slovenska drţava ţeli, da bi tudi v
Sloveniji podjetništvo prispevalo svoj deleţ k blaginji drţave in druţbe, mora le-ta
vloţiti veliko napora v spreminjanje in pravilno vrednotenje ter razumevanje
podjetništva v druţbi. Za dosego tega so odgovorni politiki, mediji in nenazadnje
izobraţevalni sistem. Poleg tega bi morala drţava s konkretno usmerjenimi
promocijskimi akcijami popularizirati pozitivne vidike podjetništva.
V uvodu smo si zastavili vprašanje, če je Slovenija izkoristila moţnosti, ki so ji bile
dane z vstopom v evropsko zvezo in sredstva pomoči, namenjena slovenskemu
podjetništvu, uporabila za rast in razvoj podjetništva ter zaposlovanje na način, ki daje
maksimalne rezultate in vpliva na splošen gospodarski ter druţbeni razvoj.
S pričujočo raziskavo smo ugotovili, da dodeljena sredstva pomoči praviloma ne
dosegajo svojega namena, saj se njihovi rezultati ne odraţajo v kazalcih rasti in razvoja
v takšni meri, kot bi bilo pričakovati.
Na osnovi zapisanega v tej raziskavi in na osnovi spoznanj ter prakse drugih, s
katerimi smo se srečali v teku prebiranja in študija raznih tekstov ter materialov ob tej
raziskovalni nalogi, smo prišli do naslednjih spoznanj.
Slovenija ne bi smela sredstev pomoči uporabiti le na dosedanji način, kjer se
stremi le za tem, da se jih porabi, saj kot ugotavljamo, se ta praviloma izgubijo.
Oblikovati je treba instrumente, kot je bil na eni strani projekt VEM, ki je edini od
do sedaj znanih dal pozitivne učinke za podjetnike in podjetništvo, ter na drugi strani
instrumente, ki bi dejansko prispevali k krepitvi podjetništva in bi dajali večjo dodano
vrednost. Slednji bi morali slovenskemu malemu gospodarstvu zagotoviti semenski in
rizični kapital ter poroštva za financiranje prehoda med razvojnimi fazami ter za razvoj
novih produktov in njihovo komercializacijo.
Prepričani smo, da je moţnosti za učinkovito porabo sredstev veliko, saj slovensko
malo gospodarstvo potrebuje ponudbo posebnih oblik financiranja.
Na tem mestu predstavljamo dva konkretna predloga porabe pomoči EU, ki bi po
našem prepričanju dala velik prispevek k razmahu podjetništva in njegovemu
maksimalnemu pozitivnemu učinku na celotno druţbo.
Prepričani smo, da so naloţbe v človeške vire temelj, ki omogoča nadaljnji uspešen
gospodarski in socialni razvoj ter njegovo rast. Zato bi bilo treba vse razpoloţljive vire,
med njimi tudi sredstva pomoči EU, nameniti temu.
Naš predlog, povezan z izobraţevanjem za podjetništvo, delimo na dolgoročnega in
kratkoročnega.
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Dolgoročno bi v Sloveniji morali v okviru izobraţevalnega sistema vse šolajoče
seznaniti s podjetništvom od osnovne šole dalje, na vseh fakultetah pa uvesti predmet
podjetništvo kot obvezen študijski predmet. Prepričani smo, da bi s tem dosegli, da bi na
podjetniško pot stopilo po končanem izobraţevanju veliko več mladih, saj bi jih
spodbujali, da realizirajo svoje ideje v lastnem podjetju. V tem primeru naj bi se
sredstva EU namenila izdelavi kvalitetnih programov izobraţevanja in ustreznih
učbenikov ter literature.
Kratkoročno predlagamo, da se po ameriškem vzoru oblikujejo vzgojnoizobraţevalne institucije ali centri (Campus), ki bi vsem, ki ţelijo in si upajo tvegati,
omogočili pridobiti konkretna znanja iz podjetništva. V teh ustanovah bi se potencialni
podjetniki seznanili tako s teoretičnimi znanji kot tudi s primeri iz prakse ter se
seznanili s konkretnimi teţavami, s katerimi se srečujejo podjetniki v realnem ţivljenju.
V kolikor bi posamezniki uspešno osvojili znanja, kar bi se odraţalo v razdelani
poslovni ideji in izdelanem poslovnem načrtu bodočega podjetja, naj bi – v kolikor sami
ne bi zmogli – dobili tudi finančno pomoč za ustanovitev podjetja (skladi tveganega
kapitala).
Drugi predlog porabe sredstev EU, namenjen podjetništvu, je vzpostavitev
institucije ali centra tipa »Zunanji benchmarking«. O taki pomoči slovenskemu
podjetništvu, se je na MG razmišljalo v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, a so ga
druga orodja, kot je »dvajset ključev«, potisnila v ozadje in ni doţivel svoje realizacije.
Prepričani smo, da bi z vzpostavitvijo institucije, kjer bi bila vzpostavljena baza
dobrih praks in bi se skrbelo za implementacijo le-teh v podjetniško okolje, veliko
naredilo za kvalitetnejši razvoj podjetništva.
Center bi na eni strani izvajal konkretne raziskave za pomoč podjetjem in
podjetnikom, na drugi strani pa bi bdel nad uresničevanjem in evalvacijo mnogih dobrih
dokumentov, ki so jih v pomoč podjetništvu v preteklosti sprejele različne Vlade RS, a
so ostali le na papirju. Naloga »centra za benchmarking« bi bila tudi zbiranje konkretnih
predlogov iz podjetniškega okolja, njihova analiza in izdelava predlogov za konkretne
spremembe v okolju ter zakonodaji. Nenazadnje bi z analizo raziskav, ki smo jih
predstavili v poglavju 5.1 in predlogi rešitev prispevali k temu, da bi bilo slovensko
podjetništvo po implementaciji rešitev še bolje ocenjeno in prepoznano.
6.2 Predlogi za nadaljnje raziskave
Ker smo prepričani, da smisel raziskovanja ni merjenje zaradi merjenja, temveč
sistematično iskanje odgovorov za boljšo prakso in napredek, zaključujemo to nalogo s
predlogi za nadaljnje raziskovanje predstavljene problematike.
Kot smo ţe zapisali, predlagamo, da se enaka ali podobna raziskava opravi čez pet
let oziroma se raziskave izvedejo z raziskavo specifičnih ciljnih skupin, kot so večkratni
prejemniki sredstev pomoči in podobno.
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Priloga 1

Anketa »Sredstva strukturnih skladov EU v Sloveniji v obdobju 2004–2006«
Pozdravljeni!
Hvala, ker ste se odzvali povabilu na spletno anketo na temo strukturnih skladov
EU v Sloveniji v obdobju 2004–2006.
Prosim Vas, da anketo izpolnite v celoti. Sestavljena je iz dveh sklopov in
zaključka.
Izpolnjevanje ankete traja 5 do 10 minut.
Anketo aktivirate tako, da v spodnje polje vpišete vaš elektronski naslov in kliknete
na gumb »Pričnite z reševanjem«.
V kolikor boste za dostop do ankete uporabili elektronski naslov, ki je enak
naslovu, na katerega ste prejeli povabilo in prošnjo za sodelovanje v anketi, Vam bom
posredoval tudi rezultate ankete.
Če svojega elektronskega naslova ne ţelite izpostavljati, Vas prosim, da si izmislite
katerikoli naslov, vaţno je le, da bo vseboval v imenu znak @, saj je to vse, kar preverja
skripta pri vnosu teksta spletne ankete.
Ta način anketiranja vam omogoča tudi, da v kolikor ne bi uspeli dokončati celotne
ankete ob prvi prijavi, to lahko zapustite s klikom na gumb »Shrani in nadaljuj« po
zaključku ali delnem zaključku sklopa vprašanj. Z elektronskim naslovom, s katerim ste
pričeli reševanje ankete, se kasneje preko povezave, katero ste prejeli po elektronski
pošti, lahko vrnete na anketo in nadaljujete z odgovarjanjem na vprašanja ali celo
spremenite odgovore na ţe odgovorjena vprašanja.
Kratka navodila za izpolnjevanje vprašalnika:
V primeru, da vprašanje omogoča oceno od 1–5, Vas prosim, da označite Vaš
odgovor tako, da ocenite trditev z ocenami od 1 (Sploh ne drţi – Sploh se ne strinjam –
Jih ne poznam) do 5 (Popolnoma drţi – Popolnoma se strinjam – Odlično poznam). V
ostalih primerih pa odgovorite tako, da označite mesto pred ponujenim odgovorom,
oziroma napišete svoj odgovor. Pri posameznih vprašanjih je še dodatno zapisano
navodilo za reševanje.
Zagotavljam vam, da bom Vaše odgovore obravnaval kot popolnoma zaupne in
bodo uporabljeni samo v kombinaciji z odgovori drugih anketirancev ter kot skupinski
rezultati analiz in primerjav.
Za vašo odločitev, da sodelujete v raziskavi, se vam najlepše zahvaljujem in vas
prosim, da v spodnji okvir vpišete elektronski naslov in kliknete gumb »Pričnite z
reševanjem«.
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I.

VAŠE IZKUŠNJE S PRIDOBIVANJEM SREDSTEV STRUKTURNIH
SKLADOV

1.

Prosim vas, da z zornega kota, kot drţijo ali ne drţijo za vaše podjetje, ocenite
naslednje trditve povezane s črpanjem sredstev EU.
Trditev:
Za nas to
popolnoma
drži
5

Za nas to zelo
drži
4

Za nas to drži
3

Za nas to
delno drži
2

Moţnost pridobivanja sredstev EU iz Strukturnih skladov
poznamo.
Moţnost pridobivanja sredstev EU iz Komunitarnih programov
poznamo.
Enotni programski dokument (EPD) poznamo.
Na razpise Strukturnih skladov Obdobja 2000–2006 smo se
prijavili.
Na razpise komunitarnih programov Obdobja 2000-2006 smo se
prijavili.
Tudi v prihodnosti 2007–2013 se bomo prijavili na razpise za
sredstva Strukturnih skladov EU.
Tudi v prihodnosti 2007–2013 se bomo prijavili na razpise za
sredstva Komunitarnih programov.
2.

Za nas to
popolnoma ne
drži
1








Kolikokrat ste ţe kandidirali na razpisih za sredstva strukturnih skladov, ki jih
sofinancira EU?
 Enkrat
 Dvakrat
 Trikrat ali več

3.

Ali ste dokumentacijo za prijavo na razpis izdelali sami?
 Da, celotno prijavo smo izdelali sami.
 Ne, pomagali so nam drugi podjetniki oziroma prijatelji.
 Ne, za pomoč smo najeli zunanjo institucijo.
Če ste na vprašanje odgovorili z »Ne, za pomoč smo najeli zunanjo institucijo«, vas
prosim, da dogovorite tudi na naslednja vprašanja, drugače nadaljujte z
vprašanjem pod št. 5.

4.

Kaj je bil ključni razlog, da ste za pripravo prijave na razpis najeli zunanjega
izvajalca?





Pomanjkanje časa, da bi se sami prijavili na razpise;
Pomanjkanje znanj v podjetju;
Prezahtevna razpisna dokumentacija;
Preobseţna razpisna dokumentacija.
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5.

Ali bi projekt – investicijo izvedli tudi v primeru, če ne bi prejeli sredstev pomoči
EU?
 Da.
 Ne.

6.

Kolikšen deleţ sredstev za projekt – investicijo, ki je bila sofinancirana tudi s
sredstvi EU ste pokrili z lastnimi sredstvi?






7.

Manj kot 30 %
30 do 40 %
40 do 50 %
50 do 60 %
Več kot 60 %

Prosim vas, da z vašega zornega kota ocenite trditve o ključnih razlogih, da se
podjetja ne odločajo za kandidiranje na razpisih za evropska strukturna sredstva v
večjem obsegu:
Trditev:
Popolnoma se
strinjam
5

Strinjam se
4

Srednje se
strinjam
3

Se ne strinjam
2

Podjetja nimajo dovolj informacij o razpisih.
Podjetja imajo premalo znanja o načinih črpanja.
Podjetja za moţnosti črpanja sploh ne vedo.
Podjetja nimajo dovolj pomoči podpornih institucij za podjetništvo,
zbornic in ministrstev.

Stroški priprave dokumentacije za prijavo na razpis za
črpanje sredstev EU so v primerjavi s končnimi
prejetimi sredstvi previsoki.
Razpisi so prezahtevni.
Razpisna dokumentacija je preobseţna.
Razpisana merila so sicer jasno določena, vendar ne omogočajo
izračuna, koliko točk bo prejel projekt.
8.











Kakšna je vaša ocena slovenskega modela pridobivanja sredstev strukturnih
skladov? Model je:






9.

Sploh se ne
strinjam
1

Odličen.
Zelo dober.
Dober.
Slab.
Ne morem oceniti, ker modela ne poznam.

Ali po vašem mnenju slovenski model pridobivanja sredstev strukturnih skladov
omogoča vsem potencialnim prijaviteljem enake moţnosti in je dovolj pregleden?
 Da.
 Ne.
 Ne vem.
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10. Ali v razdalji do 30 km od sedeţa vašega podjetja deluje tehnološki park?
 Da.
 Ne.
 Ne vem.
Če ste na vprašanje odgovorili z odgovorom Da, vas prosim da dogovorite tudi na
naslednje vprašanje, sicer nadaljujte z vprašanjem pod št. 12.
11. V kolikšni meri uporabljate storitve tehnološkega parka?
 Nikoli.
 Redko.
 Pogosto.
12. Kako dobro poznate Javno agencijo za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) ter
njene podporne storitve?






Odlično poznam.
Zelo dobro poznam.
Dobro poznam.
Slabo poznam.
Ne poznam.

Če ste pri predhodnem vprašanju izbrali eno od prvih štirih možnosti, vas prosim,
da dogovorite tudi na vprašanji št. 13 in 14 , sicer nadaljujte z vprašanjem pod št.
15.
13. Kakšne so Vaše izkušnje s podpornimi storitvami Javne agencije za podjetništvo in
tuje investicije (JAPTI)?






Odlične.
Zelo dobre.
Dobre.
Slabe.
Jih nimam.

14. Prosimo vas, da nam zaupate Vaše poznavanje podpornih storitev Javne agencije za
podjetništvo in tuje investicije (JAPTI)!
Trditev:
Odlično
poznam
5

Zelo dobro
poznam
4

Dobro
poznam
3

Slabo poznam
2

Pomoč pri registraciji in statusno pravnih spremembah
Vavčersko svetovanje
E–priročniki za podjetja
Pomoč izvoznikom – Izvozno okno
Spodbujanje tujih NEPOSREDNIH investicij (TNI)
Trţenje Slovenije in njenih regij kot lokacije za TNI
Izobraţevanje za mednarodno poslovanje

Jih ne poznam
1
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Promocija ponudbenih moţnosti slovenskega gospodarstva
Spodbujanje udeleţbe MSP v poslovno–prodajnih delegacijah




15. Ste ţe uporabili oziroma izkoristili moţnost vavčerskega sistema svetovanja?
(Moţnih je več negativnih odgovorov.)






Da.
Ne, ker ne poznamo vavčerskega sistema svetovanja.
Nismo izkoristili pomoči, ker svetovalcem ne zaupamo.
Nismo izkoristili pomoči, ker je potrebno preveč sofinancirati in je predrago.
Nismo izkoristili pomoči, ker je ne potrebujemo.

16. Kako dobro poznate Slovenski podjetniški sklad (SPS) in njegovo dejavnost?






Odlično poznam.
Zelo dobro poznam.
Dobro poznam.
Slabo poznam.
Ne poznam.

Če ste pri predhodnem vprašanju izbrali eno od prvih štirih možnosti, vas prosim,
da odgovorite tudi na vprašanji št. 17 in 18, sicer nadaljujte z vprašanjem št. 19.
17. Kakšne so Vaše izkušnje s produkti, ki jih nudi Slovenski podjetniški sklad (SPS)?






Odlične.
Zelo dobre.
Dobre.
Slabe.
Zelo slabe.

18. Prosimo vas, da nam zaupate Vaše poznavanje produktov Slovenski podjetniški
sklad (SPS)!
Trditev:
Odlično
poznam
5

Zelo dobro
poznam
4

Dobro
poznam
3

Slabo poznam
2

P1 – Garancije Sklada za bančne investicijske kredite s
subvencijo obrestne mere
P2 – Sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih in
inkubiranih podjetij v subjektih inovativnega okolja
P3 – Pogarancije za regionalne garancijske sheme
P4 – Sofinanciranje (subvencije) nakupa nove tehnološke opreme
v MSP
P5 – Sofinanciranje (subvencije) za turistične projekte

Jih ne poznam
1
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19. Na koncu I. sklopa vprašanj vas prosim, da ocenite naslednje trditve povezane s
vplivom sredstev pomoči Evropske unije
Trditev:
Popolnoma se
strinjam
5

Strinjam se
4

Srednje se
strinjam
3

Se ne strinjam
2

Projekt, ki je bil pri nas sofinanciran s sredstvi EU, ţe daje
pozitivne učinke poslovanja.
S pridobitvijo nepovratnih sredstev EU je naše podjetje pridobilo
prednost pred drugimi podjetji na trgu.
Sredstva EU bistveno prispevajo k razvoju podjetništva v
Sloveniji.
Večino slovenskih podjetnikov do EU sredstev pomoči pride zelo
teţko.
Podjetniki imajo o projektih, ki jih sofinancira EU, dovolj
informacij.
Podatki o dodeljenih pomočeh EU v Sloveniji so popolnoma
pregledni in na voljo vsem zainteresiranim.
Brez sredstev pomoči EU, namenjenih podjetniškemu sektorju, bi
bilo v Sloveniji veliko manj novih podjetij.
Internacionalizacija slovenskih podjetij se je z vključitvijo
Slovenije v EU bistveno povečala.

Sploh se ne
strinjam
1









II. SPLOŠNI PODATKI O VAŠEM PODJETJU
20. Podjetje je organizirano kot:






druţba z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.);
druţba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.);
samostojni podjetnik (s. p.);
komanditna druţba (k. d.) ali
drugo.

21. Koliko let ţe deluje vaše podjetje:






manj kot 2 leti,
2–5 let,
5–10 let,
10–17 let,
več kot 17 let.

22. Nekaj podatkov o vašem razvoju:
Imamo lasten razvoj:
Organizacijska oblika:
Osnovna usmeritev:

Da
 oddelek
 razvoj izdelkov,
 razvoj tehnologije,

Ne
 sektor
 sluţba
 razvoj trgov,
 razvoj kadrov.

Priloga 1

23. Prosim vas, da nam zaupate koliko za vaše podjetje drţijo naslednje trditve:
Trditev:
Za nas to
popolnoma
drži
5

Za nas to zelo
drži
4

Za nas to drži
3

Za nas to
delno drži
2

Naš razvoj temelji na lastnem raziskovalnem delu.
Naš razvoj temelji na sodelovanju z domačimi zunanjimi
razvojnimi institucijami.
Naš razvoj temelji na sodelovanju z tujimi zunanjimi razvojnimi
institucijami.
Nimamo lastnega razvoja, ker večji del posla delamo po načrtih
naročnikov (lohn posli).

Za nas to
popolnoma ne
drži
1





24. Kaj vas omejuje, da niste v svojem poslovanju uspešnejši (moţnih več odgovorov)?












Slaba infrastruktura.
Ni ustreznih lokacij.
Preteklo poslovanje.
Ni novih programov.
Ni ustreznih kadrov.
Zastarela oprema.
Lastniška struktura.
Ni strateškega partnerja.
Poslovno okolje.
Ni lastnih sredstev.
Drugo (prosim navedite!).

25. Kaj je največji vir prihodka v vašem podjetju?
 Proizvodnja.
 Proizvodnja in storitve.
 Storitve.
26. Ali vaše podjetje ustvarja prihodke tudi na tujih trgih?
 Da.
 Ne.
Če ste na vprašanje odgovorili z Da, vas prosim da dogovorite tudi na vprašanje št.
27 in 28, sicer nadaljujte z vprašanjem št. 29.
27. Na katerih tujih trgih ustvarite največ prihodkov?





Drţavah EU
Drţavah bivše Jugoslavije
Drţavah vzhodne Evrope
Drugo (navedite).

28. Deleţ prodaje na tujih trgih predstavlja:
 Manj kot 10 % prihodkov,
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10 do 30 % prihodkov,
30 do 50 % prihodkov,
50 do 80 % prihodkov in
Več kot 80 % prihodkov

29. Sedeţ vašega podjetja je v kraju:








Z manj kot 1.000 prebivalci,
Z več kot 1.000 prebivalci,
Z več kot 5.000 prebivalci,
Z več kot 10.000 prebivalci,
Z več kot 30.000 prebivalci,
Z več kot 50.000 prebivalci,
Z več kot 100.000 prebivalci.

30. Sedeţ vašega podjetja je v statistični regiji:













Pomurski,
Podravski,
Koroški,
Savinjski,
Zasavski,
Spodnjeposavski,
Obalno-kraški,
Osrednjeslovenski,
Gorenjski,
Notranjsko-kraški,
Goriški,
jugovzhodni Sloveniji.

31. Lastniška struktura vašega podjetja je:









En lastnik – domači kapital (100 %);
Večinski lastnik – domač kapital (več kot 50 %);
Razpršeno (nihče več kot 25 %);
Lastniki so tudi tujci – tuji kapital;
Večinski lastnik – tuji kapital (več kot 50 %);
Institucionalni lastniki (skladi, banke ipd.);
Lastnik je tudi drţava;
Drugo (prosim, navedite!)

32. Vaša zaključena izobrazba:






Osnovna šola,
Poklicna/srednja šola,
Višja šola,
Fakulteta/visoka šola,
Specializacija ali magisterij.

33. Kaj je vaš trenutni poloţaj v podjetju?
 Direktor – lastnik.

Priloga 1

 Direktor – manager.
 Drugo (prosim, navedite!).
Če ste pri 33. vprašanju izbrali prvo možnost, vas prosim, da odgovorite tudi na
vprašanje št. 34, sicer nadaljujte z vprašanjem št. 35.
34. Kaj je bil razlog, da ste se odločili za podjetnika (moţnih več odgovorov) ?







Brezposelnost,
Nezadovoljstvo v sluţbi,
Zaznana trţna niša,
Izziv izkoristiti priloţnost, ki jo nudi podjetništvo,
Moţnost pridobitve sredstev za MSP iz sredstev SS EU,
Drugo (prosim, navedite!).

35. Kdaj ste podjetje ustanovili?





Po končani poklicni/srednji šoli,
Po končani visoki šoli/fakulteti,
Po opravljenem pripravništvu,
Po določenem obdobju dela drugje.

36. Spol:
 Moški.
 Ţenski.
37. Starost










20–24 let,
25–29 let,
30–34 let,
35–39 let,
40–44 let,
45–49 let,
50–54 let,
55–59 let,
60 let in več.

To je bilo zadnje vprašanje. Anketa je zaključena.
Zahvaljujem se vam za sodelovanje in vam ţelim veliko uspehov pri vašem delu.
S prijaznimi pozdravi,
Jakob Jurček

